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GUBERNATOR HOCHUL OGŁASZA PLAN WALKI Z ZIMOWĄ FALĄ 
ZACHOROWAŃ 2.0   

   
W obliczu walki stanu Nowy Jork z zimową falą zachorowań, Gubernator 

przedstawia plan ochrony najbardziej narażonych mieszkańców stanu Nowy Jork, 
ratowania życia i wspierania kluczowych gałęzi przemysłu   

   
Plan bazuje na bieżących wysiłkach, w tym na dystrybucji milionów zestawów do 
przeprowadzania testów, działaniach mających na celu zwiększenie liczby miejsc 

w szpitalach i rozwiązaniu problemu braków kadrowych, a także na bieżących 
działaniach w zakresie szczepień i szczepieniach przypominających   

   
Gubernator Kathy Hochul ogłosiła dzisiaj plan walki z zimową falą zachorowań 2.0 
(Winter Surge Plan 2.0), który jest nową, ukierunkowaną strategią mającą na celu 
wzmocnienie działań podejmowanych w ramach walki stanu Nowy Jork z zimową falą 
zachorowań. Kompleksowy plan Gubernator Hochul skupia się na pięciu głównych 
obszarach: utrzymanie uczniów w szkołach, podwojenie liczby używanych maseczek i 
wykonywanych testów, zapobieganie ciężkim chorobom i zgonom, zwiększenie 
dostępności szczepionek i dawek przypominających oraz współpraca z lokalnymi 
liderami. Na kilka godzin przed rozpoczęciem Nowego Roku, Gubernator Hochul 
wezwała również mieszkańców stanu Nowy Jork do świętowania Sylwestra w 
bezpieczny i odpowiedzialny sposób.   
  
„Wraz ze zbliżaniem się świątecznego weekendu, stan Nowy Jork mobilizuje wszelkie 
środki, jakimi dysponujemy, aby walczyć z zimową falą zachorowań i zapewnić 
bezpieczeństwo mieszkańców stanu Nowy Jork”, powiedziała Gubernator 
Hochul. „Możemy przejść przez tę falę dzięki ukierunkowanym działaniom, współpracy 
z lokalnymi liderami i podejmowaniu zdroworozsądkowych kroków, aby zapewnić nam 
wszystkim bezpieczeństwo, więc apeluję o zaszczepienie się, przyjęcie dawki 
przypominającej i noszenie maseczek w pomieszczeniach”.  
  
„Mamy wszelkie narzędzia, aby zapewnić bezpieczeństwo naszym rodzinom i 
społecznościom”, powiedziała pełniąca obowiązki stanowego komisarza ds. 
zdrowia, dr Mary T. Bassett. „Musimy zapewnić, abyśmy je wszystkie wykorzystali. 
Ukierunkowany plan Gubernator Hochul, mający na celu rozszerzenie dostępu do 
szczepień i dawek przypominających, maseczek i testów oraz zwiększenie środków 
ochrony pracowników służby zdrowia, stanowi kompleksową strategię potrzebną do 



zwalczania szybko rozprzestrzeniającego się wariantu Omikron. Wykorzystanie tych 
zróżnicowanych taktyk łagodzenia skutków jest sposobem, w jaki będziemy chronić 
zdrowie mieszkańców stanu Nowy Jork i skutecznie radzić sobie z zimową falą 
zachorowań”.  
  
1. Utrzymanie otwartych szkół: Po dwóch latach zdalnego nauczania i zamknięcia 
szkół, Gubernator Hochul skupia się na utrzymaniu uczniów w szkołach w 
nadchodzącym roku. Pierwsza część pięcioczęściowego planu Gubernator Hochul 
obejmuje:   

• Dostarczenie testów do uczniów i okręgów szkolnych: W tym tygodniu do szkół 
dotarło 5,56 mln zestawów do przeprowadzania testów, a w najbliższych dniach 
spodziewane jest dostarczenie kolejnych sześciu do siedmiu milionów. W stanie 
Nowy Jork zmobilizowano 40 ciężarówek i 86 pracowników stanowych do 
dystrybucji zestawów do przeprowadzania testów. Łącznie, stan Nowy Jork 
zabezpieczył 37 mln testów przeznaczonych do dystrybucji.  

• Współpraca z władzami hrabstw w celu wdrożenia programu Test-to-Stay: 
Program „Test-to-Stay” okazał się skuteczny w zapewnieniu bezpieczeństwa 
naszym dzieciom i pozwolił na utrzymanie szkół otwartych. W przypadku 
pozytywnego wyniku testu ucznia, koledzy i koleżanki z klasy mogą zabrać ze 
sobą zestaw do przeprowadzania testów do domu i, jeśli wynik testu będzie 
negatywny, wrócić do klasy zamiast odbywania obowiązkowej kwarantanny.  

• Zapewnienie bezpieczeństwa studentom i wykładowcom uczelni: SUNY i CUNY 
wprowadzają wymóg zaszczepienia dawką przypominającą wszystkich 
studentów, obowiązkowego stosowanie maseczek w publicznych 
pomieszczeniach zamkniętych na terenie kampusów, a także obowiązek 
zaszczepienia wszystkich wykładowców. Studenci będą również zobowiązani do 
przedstawienia negatywnych wyników testów w momencie powrotu do kampusu.  

 
 2. Kontynuacja wymogu stosowania maseczek oraz przeprowadzania 
testów: Gubernator Hochul przyznaje, że aby powstrzymać rozprzestrzenianie się 
wirusa, mieszkańcy stanu Nowy Jork muszą nadal nosić maseczki i poddawać się 
testom na obecność COVID. Gubernator Hochul zapewni podjęcie następujących 
kroków:  

• Przedłużenie wymogu stosowania maseczki lub posiadania certyfikatu 
szczepienia („mask-or-vax”): Departament Zdrowia (Department of Health, DOH) 
przedłuży okres obowiązywania programu „mask-or-vax” o dodatkowe dwa 
tygodnie, chroniąc pracowników i pozwalając firmom pozostać otwartymi.  

• Zwiększenie dostępności maseczek: Stan Nowy Jork rozdał już 5 mln maseczek 
KN-95, a kolejne będą rozdawane przez ustawodawców stanowych. Rozdane 
zostaną również setki tysięcy maseczek dla osób odwiedzających domy opieki.  

• Uruchomienie nowych punktów wykonywania testów: Gubernator Hochul otworzy 
sześć nowych punktów przeprowadzania testów 4 stycznia, co oznacza, że na 
terenie całego stanu będzie działało 19 stanowych punktów tego typu. 
Dodatkowo, Gubernator Hochul ogłosiła uruchomienie dwóch nowych punktów 
przeprowadzania testów na stacjach MTA, oprócz wcześniej 
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ogłoszonych mobilnych punktów szczepień zlokalizowanych w obrębie punktów 
szczepień MTA.  

 
3. Zapobieganie ciężkim chorobom i zgonom: W obliczu rosnącej liczby 
zachorowań, Gubernator Hochul stawia sobie za priorytet zapobieganie ciężkim 
chorobom i zgonom poprzez wspieranie stanowego systemu szpitalnego. Plan walki z 
zimową falą zachorowań 2.0 obejmuje następujące działania:   

• Dystrybucja leków przeciwwirusowych: Władze stanu Nowy Jork współpracują z 
administracją Prezydenta Bidena, aby zabezpieczyć lek przeciwwirusowy 
Pavloxid i zapewnić szerszą dostępność do leczenia z jego użyciem.  

• Zwiększenie liczby miejsc w szpitalach: Gubernator Hochul będzie kontynuowała 
egzekwowanie rozporządzenia wykonawczego z 26 listopada w celu zwiększenia 
liczby miejsc w szpitalach. Od czasu wejścia w życie tego przepisu liczba szpitali 
o ograniczonej liczbie miejsc, które muszą wstrzymywać operacje inne niż 
niezbędne, spadła z 32 do 21.   

• Rozpoczęcie szkolenia w zakresie ratownictwa medycznego dla członków 
Gwardii Narodowej: aby zwiększyć nasze długoterminowe zapotrzebowanie na 
pracowników służby zdrowia, Departament Zdrowia i Wydział Spraw 
Wojskowych i Marynarki Wojennej (Division of Military and Naval Affairs) 
uruchomi w dniu 5 stycznia dwie pilotażowe grupy szkoleniowe w zakresie 
ratownictwa medycznego. Każda grupa będzie liczyła 40 osób (w sumie 80 
członków Gwardii), którzy będą gotowi do pomocy w placówkach służby zdrowia 
już w lutym.  

• Zapewnienie dodatkowej pomocy ze strony partnerów federalnych: w 
najbliższych dniach otrzymamy wsparcie ze strony zespołów reagowania 
medycznego (Medical Response Teams, MRT) Ministerstwa Obrony 
(Department of Defense, DoD) i zespołów pomocy medycznej na wypadek 
katastrofy (Disaster Medical Assistance Teams, DMAT). Pomoc ta obejmuje 
wysłanie 35-osobowego zespołu DMAT do SUNY Upstate w Syracuse, 23-
osobowy zespołu reagowania medycznego Ministerstwa Obrony do Erie County 
Medical Center w Buffalo oraz rozlokowanie 50 nowych zespołów obsługi 
ambulansów w Nowym Jorku.  

• Ochrona pensjonariuszy i pracowników domów opieki: administracja Gubernator 
Hochul jest w stałym kontakcie ze wszystkimi 606 domami opieki w stanie Nowy 
Jork i będzie im dostarczać dodatkowe środki ochrony indywidualnej, aby 
zapewnić bezpieczeństwo wszystkim pacjentom i personelowi. Dodatkowo, 
administracja współpracuje ze szpitalami i dostarczy sprzęt medyczny w celu 
dalszego wspierania opieki nad wszystkimi mieszkańcami stanu Nowy Jork.  

 
4. Zwiększenie dostępności szczepionek i dawek przypominających: Szczepionki 
nadal stanowią najlepszą obronę przed hospitalizacją i zgonem z powodu COVID. Do 
tej pory 95% dorosłych mieszkańców stanu Nowy Jork otrzymało co najmniej jedną 
dawkę szczepionki, jest jeszcze wiele do zrobienia, aby zwiększyć liczbę szczepień i 
dawek przypominających, zwłaszcza wśród dzieci:  

• Dostarczenie dawek przypominających do domów opieki: Administracja stanu 
Nowy Jork wprowadzi wymóg, aby każdy dom opieki przedstawił swój plan 
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zwiększenia liczby szczepień i dawek przypominających wśród swoich 
mieszkańców.   

• Zwiększenie liczby szczepień dzieci: najbardziej nieszczepiona kohorta 
kwalifikująca się do szczepień to mieszkające w stanie Nowy Jork dzieci w wieku 
5-11 lat. W stanie Nowy Jork zwiększymy nacisk na szczepienia dzieci.   

• Szczepienia przypominające dla nastolatków: oczekujemy na zatwierdzenie 
szczepienia przypominającego firmy Pfizer dla dzieci w wieku 12-15 lat i 
natychmiast, gdy się to wydarzy, rozpoczniemy działania informacyjne dla tej 
grupy wiekowej.  

 
5. Współpraca z lokalnymi partnerami: Gubernator Hochul od początku podkreślała, 
że walka z COVID wymaga współpracy. Walka z zimową falą zakażeń wymaga ścisłej 
współpracy z lokalnymi partnerami:   

• Oddanie przywództwa w ręce lokalnych liderów: lokalni liderzy dokonują mądrych 
wyborów – od miasta Nowy Jork po hrabstwo Erie. Będziemy kontynuować to 
precyzyjnie ukierunkowane podejście.   

• Zapewnienie lokalnym partnerom odpowiednich zasobów: Gubernator Hochul 
będzie nadal przewodzić ogólnorządowemu podejściu w walce z COVID, tak aby 
kierownicy ds. sytuacji kryzysowych w poszczególnych hrabstwach i lokalne 
zarządy szkół mieli testy i maseczki, których potrzebują.  
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