
 
Do natychmiastowej publikacji: 16.12.2021 GUBERNATOR KATHY HOCHUL 

 

 

GUBERNATOR HOCHUL OGŁASZA ROZPOCZĘCIE WSPÓŁPRACY 
DEPARTAMENTU ZDROWIA Z UNIWERSYTETEM W SYRACUSE W CELU 

ROZSZERZENIA INNOWACYJNEGO MONITORINGU ŚCIEKÓW POD KĄTEM 
COVID-19 

 
Nowy system monitoringu ścieków w całym stanie zapewnia 3-5-dniowe wczesne 

ostrzeganie i dane o przenoszeniu chorób na poziomie społeczności 
 

Warianty COVID-19 mogą być wykryte poprzez sekwencjonowanie próbek 
ścieków  

  
Wstępne działania w zakresie monitoringu ścieków w całym stanie zapewniły już 

monitorowanie ponad 2 milionów mieszkańców Upstate i Long Island 
 

Gubernator Kathy Hochul ogłosiła dzisiaj nawiązanie współpracy pomiędzy 
Departamentem Zdrowia Stanu Nowy Jork (New York State Department of Health, 
NYS DOH) a Uniwersytetem Syracuse w celu kontynuowania przełomowych i 
innowacyjnych badań nad analizą ścieków pod kątem COVID-19. Monitoring ścieków 
może zapewnić ostrzegania z wyprzedzeniem od trzech do pięciu dni o wzroście lub 
spadku przypadku COVID-19 w danej społeczności, a badania wykazały, że może on 
być stosowany do wykrywania zidentyfikowanych wariantów wirusa poprzez 
sekwencjonowanie próbek ścieków. 
 
„Codziennie dowiadujemy się nowych rzeczy o wirusie powodującym COVID-19 i aby 
być o krok przed nim, musieliśmy przyjąć nowe i innowacyjne strategie zapobiegania i 
wykrywania, zwłaszcza jeśli chodzi o warianty”, powiedziała Gubernator 
Hochul. „Dziękuję naszym wiodącym w kraju naukowcom i badaczom w 
Departamencie Zdrowia, a także naszym partnerom akademickim na Uniwersytecie 
Syracuse i SUNY Buffalo, SUNY ESF i SUNY Stony Brook za ich wysiłki w celu 
śledzenia wirusa poprzez najnowocześniejszy program nadzoru ścieków, który bez 
wątpienia będzie wykorzystywany do informowania o kwestiach zdrowia publicznego 
również w przyszłości”. 
  
Kluczowe jest zrozumienie kierunku pandemii COVID-19 i od samego początku stan 
Nowy Jork wykorzystywał wskaźniki oparte na testowaniu ludzi i liczbie zachorowań, 
hospitalizacji i zgonów, aby lepiej określić, gdzie rozmieścić zasoby i podjąć działania 
zarządzania awaryjnego w celu zapewnienia obywatelom bezpieczeństwa. Badanie 



ścieków na obecność wirusa wywołującego COVID-19 nadaje nowy wymiar nadzorowi 
społecznemu, który nie wymaga badania osób. 

  
Pełniąca obowiązki komisarz ds. zdrowia w stanie Nowy Jork, dr Mary T. Bassett, 
powiedziała:„Użyjemy wszelkich dostępnych środków, aby powstrzymać falę COVID-
19 i dziękuję naukowcom z Uniwersytetu Syracuse, którzy umożliwili monitorowanie 
ścieków. Monitorowanie to zapewnia administracji stanu Nowy Jork możliwość 
wczesnego ostrzegania o trendach COVID-19, w tym wariantach, o zaobserwowanym 
wzroście liczby przypadków lub przyjęć do szpitala. Chociaż wciąż jeszcze wiele 
musimy się nauczyć o tym nowym narzędziu, oczekujemy, że monitorowanie ścieków 
będzie źródłem ważnych danych dla lokalnych decyzji dotyczących środków 
ostrożności związanych z COVID-19 i pomoże nam zastosować szczepienia i zasoby 
testowe tam, gdzie są one najbardziej potrzebne”. 
  
Komisarz Departamentu Ochrony Środowiska (DEC), Basil Seggos, powiedział: 
„Ponieważ Omikron i inne warianty zagrażają dobrostanowi naszych społeczności, 
pochwalam Gubernator Hochul za wykorzystanie wszystkich środków niezbędnych do 
zachowania czujności administracji stanu Nowy Jork w zapobieganiu 
rozprzestrzeniania się COVID-19. To nowe partnerstwo w zakresie monitoringu 
ścieków opiera się na postępie naukowym, który już się dokonał, i pomoże zapewnić 
dodatkowe informacje w celu wsparcia ciągłych wysiłków administracji stanu na rzecz 
ochrony zdrowia publicznego”.  
 
Epidemiolog i profesor nadzwyczajny w zakresie zdrowia publicznego na 
Uniwersytecie Syracuse, dr David Larsen, powiedział: „Wdrożenie monitoringu 
ścieków w każdym hrabstwie na terenie całego stanu pozwoli nam lepiej zrozumieć 
sposób transmisji wirusa wywołującego COVID-19. System ten pomoże społeczeństwu 
i decydentom lepiej reagować na pandemię”. 
  
Inicjatywa ta opiera się na zeszłorocznym udanym pilotażowym programie 
monitorowania ścieków w wybranych społecznościach i rozszerza program na 
ogólnostanową sieć monitoringu ścieków. We współpracy z Uniwersytetem Syracuse i 
Departamentem Ochrony Środowiska stanu Nowy Jork, sieć monitoringu ścieków 
wzmocni wiodące w stanie działania badawcze w celu monitorowania obecności 
COVID-19 w hrabstwach uczestniczących w projekcie, ustalenia podstawowego 
poziomu obecności wirusa i zidentyfikowania tych społeczności, w których zauważono 
wzrost. Uzupełni to inne stanowe badania i wysiłki w zakresie monitorowania, aby 
lepiej zrozumieć ryzyko przenoszenia COVID-19 w całym stanie i odpowiednio 
ukierunkować zasoby zdrowia publicznego.  
  
Do tej pory w programie monitoringu ścieków wzięło udział co najmniej 20 hrabstw, a 
wyniki testów dostarczyły dowodów na obecność wirusa w społecznościach, w których 
mieszka ponad 2 miliony mieszkańców stanu Nowy Jork. Miasto Nowy Jork 
przeprowadziło również monitoring ścieków we wszystkich pięciu dzielnicach. 
Rozbudowa ogólnostanowej sieci poprawi koordynację i zapewni możliwość większego 
udziału dodatkowych hrabstw. 



  
Senator stanu, Rachel May, powiedziała:„Światowej klasy naukowcy z Uniwersytetu 
Syracuse i jego siostrzanych instytucji nadal udowadniają, jak cennym zasobem są dla 
mieszkańców regionu Central New York i całego stanu. Rozszerzenie monitoringu 
ścieków pomoże nam lepiej się przygotować i być o krok przed tą pandemią. Cieszę 
się, że Departament Zdrowia i SU są partnerami w tym ważnym przedsięwzięciu”. 
  
Senator stanu, John Mannion, powiedział: „Jako światowej klasy centrum badań i 
innowacji, Uniwersytet w Syracuse był idealnym partnerem dla zaawansowanego 
monitoringu ścieków w stanie Nowy Jork pod kątem śledzenia rozwoju wirusa 
powodującego COVID-19. Byłem orędownikiem odpowiedniej ustawy i rozszerzonego 
monitoringu ścieków w całym stanie, aby wykorzystać nasze elitarne szkoły wyższe i 
uniwersytety do ochrony zdrowia publicznego. Wyrażam uznanie dla Gubernator Kathy 
Hochul za kontynuację tej udanej inicjatywy oraz dla Kanclerza Uniwersytetu Syracuse, 
Kenta Syveruda, za jego nieustający wkład w rozwój regionu Central New York”. 
  
Członek Zgromadzenia, Richard Gottfried, powiedział: „Stan Nowy Jork jest 
krajowym liderem w badaniach nad COVID-19, od Wadsworth Lab po nasze centra 
medyczne i uniwersytety. Monitoring ścieków jest cennym narzędziem 
epidemiologicznym w walce z COVID i doceniam Departament Zdrowia, Departament 
Ochrony Środowiska i ich partnerów akademickich za podjęcie tej ważnej inicjatywy”. 
  
Członek Zgromadzenia, William Magnarelli, powiedział:„Rozszerzenie monitoringu 
ścieków pod kątem COVID-19 w SU jest proaktywnym, nieinwazyjnym środkiem, aby 
spróbować i wyprzedzić ciągle zmieniającą się pandemię. Uniwersytet ma dużą 
populację, w której skład wchodzą studenci z wielu innych krajów. Monitoring ścieków 
jest kolejnym krokiem w śledzeniu tego wirusa, ponieważ nadal z nim walczymy za 
pomocą szczepień i noszenia maseczek”. 
  
Członkini Zgromadzenia, Pam Hunter, powiedziała:„Monitoring ścieków pod kątem 
COVID pozwala na nieinwazyjny sposób śledzenia liczby przypadków w danym 
regionie. Dane te mogą stanowić podstawę naszej polityki w zakresie zdrowia 
publicznego i dostarczyć środki do regionów, które najbardziej ich potrzebują, zanim 
jeszcze dojdzie do przeciążenia systemów opieki zdrowotnej. To innowacyjne 
podejście Departamentu Zdrowia i Uniwersytetu Syracuse z pewnością uratuje życie i 
pomoże ograniczyć przyszłe fale infekcji”. 
  
Badanie ścieków dostarcza reprezentatywnych informacji o statusie COVID-19 dla 
społeczności, włączając w to identyfikację wirusa, która nie uwidacznia się w samych 
badaniach klinicznych. Zeszłoroczne działania wykazały, że monitoring ścieków może 
wykryć wirusa na poziomie odpowiadającym 10 przypadkom na 100 000 mieszkańców 
i może zapewnić ostrzeżenie z 3-5 dniowym wyprzedzeniem o wzroście liczby 
przypadków COVID-19.  
  
Badanie ścieków na obecność COVID-19 jest opłacalną, nieinwazyjną i bezstronną 
metodą monitorowania trendów w występowaniu wirusa na poziomie społeczności. 



Ponadto, próbki ścieków mogą być pobierane w różnych miejscach systemu 
kanalizacyjnego, dostarczając cennych informacji w obrębie dzielnic, a nawet w 
poszczególnych budynkach – na przykład w akademikach uniwersyteckich. Stanowa 
sieć monitoringu ścieków będzie połączona z Krajowym Systemem Nadzoru Ścieków 
Centrum Kontroli Chorób (Center for Disease Control, National Wastewater 
Surveillance System), który został uruchomiony w odpowiedzi na pandemię COVID-19.  
  
W związku z pandemią, stanowa sieć monitoringu ścieków początkowo skupi się na 
COVID-19, ale w przyszłości pozostanie ona istotnym narzędziem w polityce zdrowia 
publicznego. Badania wykazały, że w ściekach można wykryć różne warianty wirusa, 
który wywołuje COVID-19. Ponadto, monitoring ścieków może być skalowany szybciej 
niż nadzór nad diagnostyką kliniczną, co pozwala sieci na szybkie dostarczanie 
informacji w przypadku wykrycia wariantu lub innej choroby zakaźnej zagrażającej 
zdrowiu publicznemu. Wreszcie, monitoring ścieków może być wykorzystywany do 
informowania o innych wyzwaniach związanych ze zdrowiem publicznym, w tym do 
dostarczania danych szacunkowych na temat stosowania opioidów oraz tendencji w 
zakresie oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe.  
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