
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Nr 11.2 
 

R O Z P O R Z Ą D Z E N I E  W Y K O N A W C Z E 
 

w sprawie ogłoszenia stanu klęski żywiołowej w stanie Nowy Jork; 

 

 

ZWAŻYWSZY, ŻE na początku 2020 r. Światowa Organizacja Zdrowia ogłosiła globalną 

pandemię COVID-19 jako stan zagrożenia zdrowia publicznego o zasięgu międzynarodowym;  

 

ZWAŻYWSZY, ŻE Sekretarz Zdrowia i Usług Społecznych Stanów Zjednoczonych ogłosił stan 

zagrożenia zdrowia publicznego dla całych Stanów Zjednoczonych, aby zapewnić pomoc krajowej 

społeczności opieki zdrowotnej w reagowaniu na COVID-19 w dniu 31 stycznia 2020 r;  

 

ZWAŻYWSZY, ŻE władze stanu Nowy Jork odnotowują obecnie przenoszenie COVID-19 w 

tempie, jakiego nie zanotowano w stanie od kwietnia 2021 r; 

  

ZWAŻYWSZY, ŻE w ciągu ostatniego miesiąca liczba nowych przyjęć do szpitali z powodu 

COVID-19 wzrosła do ponad 300 nowych przyjęć dziennie; 

 

ZWAŻYWSZY, ŻE władze stanu muszą wdrożyć skoordynowane działania, aby zapewnić 

odpowiednią liczbę miejsc w szpitalach w całym kraju i zaspokoić potrzeby regionalne; 

 

ZWAŻYWSZY, ŻE rząd stanu zobowiązuje się wspierać działania gmin i hrabstw mające na celu 

ułatwienie i przeprowadzenie szczepień i testów na obecność COVID-19 oraz zapobieganie dalszemu 

rozprzestrzenianiu się wirusa w tak w gwałtownym tempie; 
 

ZWAŻYWSZY, ŻE nowy wariant wirusa SarCoV2, znany jako Omikron, został zidentyfikowany 

i nazwany wariantem niepokojącym przez Światową Organizację Zdrowia oraz Centra Kontroli i 

Zapobiegania Chorobom (Centers for Disease Control and Prevention, CDC); 

 

ZWAŻYWSZY, ŻE wariant ten został zidentyfikowany we wszystkich 50 stanach USA, w tym w 

stanie Nowy Jork, oraz w ponad 104 krajach; 

 

ZWAŻYWSZY, ŻE wykazano, iż ten wariant Omikron jest wysoce zakaźny i może gwałtowne się 

rozprzestrzeniać;  

 

ZWAŻYWSZY, ŻE obecne szczepionki nie wykazują silnej skuteczności w zwalczaniu zakażenia 

odmianą Omikron, przy czym są skuteczne w zapobieganiu ciężkiemu przebiegowi choroby; 

 

NINIEJSZYM, ja, Kathy Hochul, Gubernator Stanu Nowy Jork, na mocy uprawnień nadanych mi 

przez konstytucję stanu Nowy Jork i prawo stanu Nowy Jork, zarządzam utrzymanie stanu wyjątkowego 

wprowadzonego na mocy Rozporządzenia wykonawczego 11 do dnia 15 lutego 2022 r. oraz przedłużam 

zawieszenia oraz zmiany prawa zawarte w Zarządzeniach wykonawczych 11 i 11.1 do dnia 14 lutego 2022 

r., z wyjątkiem: 

 

• Nie obowiązuje już zawieszenie zawarte w dekrecie wykonawczym 11.1 art. 7 ustawy o 

urzędnikach publicznych (Public Officers Law) w zakresie niezbędnym do upoważnienia 

Senatu i Zgromadzenia Stanu Nowy Jork, według ich uznania, do zebrania się i podjęcia 

takich działań dozwolonych prawem na odległość za pośrednictwem telekonferencji lub 



  

podobnej usługi oraz do działania w inny sposób zgodnie z przepisami części E rozdziału 

417 ustaw z 2021 r. 

 

 

 

 

 
 

CO NINIEJSZYM potwierdzam własnoręcznym 

podpisem i pieczęcią stanu w mieście 

Albany, w dniu piętnastego stycznia 

dwa tysiące dwudziestego drugiego 

roku. 

 

 

PRZEZ GUBERNATORA  

 

Sekretarz gubernatora 


