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GUBERNATOR HOCHUL OGŁASZA PRZYZNANIE NOWYCH FUNDUSZY NA 
POMÓC HRABSTWOM W POKRYCIU KOSZTÓW WALKI Z COVID-19  

  
Pomoc na pokrycie kosztów związanych ze szczepionkami, dawkami 
przypominającymi, badaniami i wydatkami związanymi z maseczkami  

  
Fundusze pomogą hrabstwom w walce z rosnącą liczbą zachorowań w sezonie 

świątecznym  
  

Szczepienie się, przyjęcie dawki przypominającej i noszenie maseczek nadal są 
najlepszymi sposobami na zachowanie bezpieczeństwa w okresie wzmożonych 

spotkań w pomieszczeniach zamkniętych  
  
Gubernator Kathy Hochul ogłosiła dzisiaj przekazanie hrabstwom w całym stanie Nowy 
Jork 65 mln USD na pomoc w pokryciu kosztów związanych z podawaniem 
szczepionek i dawek przypominających oraz egzekwowaniem obowiązku stosowania 
maseczki lub posiadania certyfikatu szczepienia (mask-or-vaccine) w zamkniętych 
obiektach publicznych, który wszedł w życie w ubiegłym tygodniu.  
  
Szczepienie i noszenie maseczki to najpewniejsze sposoby walki z COVID i 
zachowania bezpieczeństwa, a te fundusze pomogą hrabstwom w całym stanie 
egzekwować rozsądny, odpowiedzialny i skuteczny wymóg stosowania maseczki lub 
posiadania certyfikatu szczepienia, który będzie obowiązywał do połowy stycznia”, 
powiedziała Gubernator Hochul. „Administracja stanu podejmuje szeroko zakrojone 
działania w celu pokonania tej pandemii i daje mieszkańcom stanu Nowy Jork 
narzędzia, których każdy potrzebuje, aby zapewnić swoje bezpieczeństwo. Zamiast 
rozprzestrzeniać COVID, rozsiewajmy świąteczną radość i róbmy to bezpiecznie, 
szczepiąc się i nosząc maseczki w pomieszczeniach zamkniętych w miejscach 
publicznych”.  
  
Większość hrabstw będzie mogła otrzymać do 1 mln USD, a większe hrabstwa nawet 
do 2 mln USD. Niezależnie od oczekiwań władz, że mieszkańcy stanu Nowy Jork 
rozumieją wagę przestrzegania nowych wymogów podczas zimowej fali zachorowań i 
nadchodzącego okresu świątecznego, za zapewnienie egzekwowania nowych 
przepisów będą odpowiedzialne lokalne wydziały zdrowia. Nowe fundusze będą 
przeznaczone na pokrycie wydatków poniesionych przez hrabstwa i lokalne wydziały 
zdrowia od momentu wprowadzenia obowiązku stosowania maseczki lub posiadania 



certyfikatu szczepienia w dniu 10 grudnia do jego wygaśnięcia w dniu 15 stycznia 2022 
r., i będą przekazywane w drodze refundacji po złożeniu wniosku do Departamentu 
Zdrowia (Department of Health, DOH). Do wydatków kwalifikowanych należą: koszty 
personelu i koszty związane z miejscem, w którym podawane są szczepionki, dawki 
przypominające i wykonywane testy; koszty personelu związane z dystrybucją 
maseczek, testów i szczepionek/dawek przypominających; koszty personelu związane 
z egzekwowaniem obowiązku stosowania maseczek; oraz działania mające na celu 
zwiększenie świadomości społecznej w zakresie obowiązku stosowania maseczek lub 
posiadania certyfikatu szczepienia.  
  
Pełniąca obowiązki komisarz Departamentu Zdrowia, dr Mary T. Bassett, 
powiedziała: „Wielowarstwowe łagodzenie skutków ma kluczowe znaczenie w walce z 
zimową falą pandemii. Władze stanu robią wszystko, co możliwe, aby promować i 
chronić zdrowie mieszkańców stanu Nowy Jork, a to nowe finansowanie pomoże 
wesprzeć te wysiłki w lokalnych społecznościach w terenie – tak, aby miały one 
zasoby, których potrzebują, aby zapewnić bezpieczeństwo mieszkańcom. W miarę 
wzrostu liczby zachorowań i hospitalizacji musimy pamiętać o tym, że mamy narzędzia, 
których potrzebujemy, aby chronić siebie i naszych bliskich. Zwiększenie finansowania 
w celu wsparcia lokalnych wydziałów zdrowia poprzez zapewnienie dostępności 
testów, maseczek, a przede wszystkim – szczepionek podstawowych i dawek 
przypominających – pozostają naszą najlepszą obroną przed wirusem i wariantem 
Omikron”.  
  
Do ubiegania się o dodatkowe wsparcie finansowe będą uprawnione hrabstwa, które 
uczestniczą w egzekwowaniu ogólnostanowego obowiązku stosowania maseczki lub 
posiadania certyfikatu szczepienia. Fundusze na pokrycie innych kosztów są nadal 
dostępne dla wszystkich hrabstw z oddzielnej puli 65 mln USD udostępnionych we 
wrześniu.  
  
Ogłoszenie pojawia się w czasie, gdy szybko rośnie nowa fala przypadków w okresie 
świątecznym, a administracja Gubernator Hochul reaguje poprzez podjęcie 
agresywnych środków, aby zminimalizować liczbę hospitalizacji i infekcji.  
  
Do niedawnej fali wzrostowej przyczyniły się warianty Delta i Omikron wirusa COVID-
19 oraz wzmożone, świąteczne spotkania w mieszkaniach. W piątek Gubernator 
Hochul ogłosiła otwarcie ponad 40 nowych punktów szczepień w całym stanie.  
  
Administracja intensywnie pracuje również nad zwiększeniem dostępności testów dla 
mieszkańców stanu Nowy Jork, tak aby można było je przeprowadzać w punktach 
szczepień masowych, nad nowym portalem testowym online, który wkrótce zostanie 
uruchomiony oraz 10 mln nowych zestawów testowych, które zostaną dostarczone do 
lokalnych wydziałów zdrowia do końca stycznia, w tym 5 mln przed Nowym Rokiem.  
  
We wrześniu Gubernator Hochul ogłosiła przyznanie oddzielnych 65 mln USD na 
pomoc hrabstwom w szybkiej i niezawodnej dystrybucji szczepionek.  
  

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2Fnews%2Fgovernor-hochul-announces-deployment-more-40-new-vaccine-pop-ups-around-state-fight-winter&data=04%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7C70726036a255467161c008d9c41394e4%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637756410757162645%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C2000&sdata=O5YqRDFwR7HI13o7gYdV4ne318pAu92SZt2BP3yuyBE%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2Fnews%2Fgovernor-hochul-announces-new-measures-combat-covid-19-delta-variant&data=04%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7C70726036a255467161c008d9c41394e4%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637756410757162645%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C2000&sdata=C36oL3oI0Un%2BKQ1JWE9XdMlkxoqMTnMUnE2Zds76B88%3D&reserved=0


###  

  

 
Dodatkowe wiadomości są dostępne na stronie www.governor.ny.gov 

Stan Nowy Jork | Executive Chamber | press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418  
 

ZREZYGNUJ 
 

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2F&data=04%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7C70726036a255467161c008d9c41394e4%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637756410757172597%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C2000&sdata=UF0ioBFNfsCg58LZjpo4E8u2fWi1ipQyxOOIMZAyE7k%3D&reserved=0
mailto:press.office@exec.ny.gov
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fit.cwnls.com%2Fapp%2Fitpage.nsf%2Funsubscribe.xsp%3Faction%3Dunsubscribe%26id%3D1100PRES92CCF5ABB57A6536852587B10082CD8200000000000000000000000000000000&data=04%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7C70726036a255467161c008d9c41394e4%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637756410757182553%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C2000&sdata=cSS0gabt6hnaubYEt9dUUYhLA0HcfxDc1TXnKpJxsaU%3D&reserved=0

