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GUBERNATOR HOCHUL OGŁASZA WYDANIE WYTYCZNYCH NA SEMESTR 

WIOSENNY W CELU BEZPIECZNEGO PONOWNEGO OTWARCIA KAMPUSÓW 
SUNY I CUNY  

  
Obowiązkowa trzecia dawka szczepionki przeciw COVID-19 i obowiązkowe testy 
wstępne dla wszystkich studentów planujących regularny dostęp do kampusu  

  
Wymóg planu wykonywania systematycznych testów dla wszystkich kampusów  

  
Szczepienia dla wszystkich wydziałów  

  
Gubernator Kathy Hochul ogłosiła dzisiaj wydanie wytycznych dotyczących ponownego 
otwarcia semestru wiosennego dla kampusów SUNY i CUNY, które obejmują 
utrzymanie obowiązku szczepień dla studentów, jak również wymagają od wszystkich 
studentów regularnie odwiedzających kampusy otrzymania trzeciej dawki szczepionki 
przeciw COVID-19 na semestr wiosenny. Dodatkowe wymagania dla studentów 
obejmują również obowiązkowe testy wstępne przed powrotem na semestr, które będą 
dotyczyć wszystkich studentówplanujących mieć regularny dostęp do kampusu. Każdy 
kampus opracuje i przekaże plan bieżącego testowania w celu monitorowania 
pozytywnych przypadków przez cały semestr. Kampusy będą nadal egzekwować 
powszechne noszenie maseczki w pomieszczeniach, niezależnie od statusu 
szczepienia, a osoby nieszczepione na terenie kampusu będą trzymać się od niego z 
daleka, ponieważ rząd stanu Nowy Jork kontynuuje działania mające na celu pomoc 
społecznościom w reagowaniu na wzrost liczby zachorowań na COVID.  
  
„Musimy zapewnić studentom w stanie Nowy Jork możliwość pozostania na uczelni i 
uczenia się na miejscu przez cały semestr wiosenny”, powiedziała gubernator 
Hochul. „Studenci zasługują na bezpieczne i wysokiej jakości osobiste doświadczenie 
w college'u, a dzięki tym nowym środkom, będą oni mogli pozostać na kampusie i na 
swoich zajęciach. Uczelnie SUNY i CUNY wykonały już niezwykłą pracę w walce z 
pandemią, a wskaźniki COVID-19 są znacznie niższe niż wśród ogółu populacji – 
nadszedł czas, aby podjąć kolejny krok w celu zapewnienia wszystkim 
bezpieczeństwa”.  
  
Studenci regularnie przebywający na terenie kampusu, którzy kwalifikują się do 
otrzymania trzeciej dawki szczepionki przeciw COVID-19, są teraz zobowiązani do jej 



przyjęcia w semestrze wiosennym 2022. Kampusy muszą opracować plan i ramy 
czasowe wymagające od studentów przedstawienia dowodu przyjęcia trzeciej dawki.  
  
Kampusy SUNY i CUNY muszą również wdrożyć lub kontynuować program testowania 
przez cały semestr, jeśli już go wdrożyły. Kampusy opracują metodologię losowego 
doboru próbek, która zostanie przedstawiona studentom. Kampusy mogą również 
wdrożyć proces przyznawania zwolnień dla osób, które otrzymały trzecią 
dawkę. Wszyscy wykładowcy będą zobowiązani do zaszczepienia się przeciw COVID-
19.  
  
SUNY będzie kontynuować raportowanie wyników w czasie rzeczywistym za pomocą 
narzędzia COVID-19 Case Tracker, dostępnego tutaj.Od początku semestru jesiennego 
w 2020 r., kiedy studenci zaczęli powracać na zajęcia stacjonarne, w SUNY 
przeprowadzono blisko trzy miliony testów na terenie kampusu ze średnim wskaźnikiem 
wyników pozytywnych wynoszącym około 0,45 procent, znacznie niższym niż wskaźniki 
dla całego stanu i okolicznych społeczności.  
  

CUNY będzie kontynuować raportowanie cotygodniowych wyników za pomocą swojego 
narzędzia COVID-19 Safety Tracker dostępnego tutaj. Od 25 sierpnia w CUNY 
przeprowadzono blisko 95 000 testów u osób nieszczepionych, a średni skumulowany 
wynik pozytywny wyniósł 0,50 procent.  
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