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GUBERNATOR HOCHUL OGŁASZA WPROWADZENIE PAKIETU ZIMOWYCH 
NARZĘDZI DLA KOLEJNEGO ETAPU WALKI Z COVID: UTRZYMUJMY STAN 

NOWY JORK BEZPIECZNYM, OTWARTYM I IDĄCYM NAPRZÓD  
  

Ogólnostanowy wymóg dotyczący noszenia maseczki w zamkniętych obiektach 
komercyjnych lub posiadania szczepienia począwszy od 10 lutego zostanie 
zniesiony, pozostanie w gestii firm, władz samorządów lokalnych i hrabstw  

  
Maseczki nadal będą wymagane w szpitalach, domach opieki, schroniskach, 

środkach transportu i innych powiązanych jednostkach  
  

Wymogi dotyczące noszenia maseczek w szkołach będą kontynuowane i zostaną 
ponownie ocenione na początku marca, po przerwie zimowej, na podstawie 

danych dotyczących zdrowia publicznego  
  

Liderzy ds. ochrony zdrowia, biznesu i zatrudnienia wyrażają uznanie dla 
opartych na dowodach naukowych działań gubernator Hochul w ramach walki z 

COVID-19  
  

Wystąpienie gubernator Hochul można obejrzeć tutaj  
  
Gubernator Kathy Hochul ogłosiła dzisiaj wprowadzenie nowego Pakietu zimowych 
narzędzi (Winter Tollkit) dla kolejnego etapu walki z pandemią, mającego na celu 
utrzymanie stanu Nowy Jork bezpiecznym, otwartym i idącym naprzód. Pakiet 
zimowych narzędzi koncentruje się na pięciu głównych obszarach: ochronie najbardziej 
podatnych na zagrożenia mieszkańców stanu Nowy Jork, zwiększaniu liczby szczepień 
i szczepień przypominających, wzmacnianiu naszego systemu opieki zdrowotnej, 
zwiększaniu uprawnień lokalnych liderów oraz wspieraniu osób zmagających się z tzw. 
długim COVID.  
  
„Rozpoczynając kolejny etap naszej walki z pandemią, moim głównym priorytetem jest 
zapewnienie, że stan Nowy Jork pozostanie bezpieczny, otwarty i będzie iść naprzód”, 
powiedziała gubernator Hochul. „Pragnę podziękować pracownikom służby zdrowia, 
właścicielom firm i wszystkim mieszkańcom stanu Nowy Jork, którzy zachowali się 
odpowiedzialnie podczas fali zakażeń wariantem Omikron wirusa, nosząc maseczki i 
szczepiąc się. Nie możemy jednak na tym poprzestać: choć podążamy we właściwym 
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kierunku, ta pandemia jeszcze się nie skończyła, a nasz nowy Pakiet zimowych 
narzędzi pomoże wytyczyć naszą drogę naprzód”.  
  
Gubernator Hochul ogłosiła, że od czwartku, 10 lutego, zostanie zniesiony 
ogólnostanowy wymóg noszenia maseczki lub posiadania szczepienia, a jego 
egzekwowanie pozostanie w gestii firm, władz samorządów lokalnych i 
hrabstw. Protokół ten, tj. tymczasowy środek wprowadzony 10 grudnia, gdy w całym 
stanie nastąpił gwałtowny wzrost zachorowań, okazał się skutecznym narzędziem w 
walce z zimową falą zachorowań i pojawieniem się wariantu Omikron wirusa. Biorąc 
pod uwagę spadającą liczbę zachorowań i gwałtownie malejącą liczbę hospitalizacji, ten 
tymczasowy środek nie jest już potrzebny w skali całego stanu. Władze hrabstw, miast i 
zarządy firm będą mogły zdecydować o wprowadzeniu wymogu noszenia maseczki lub 
posiadania szczepienia, jeśli się na to zdecydują.  
  
Maseczki pozostają krytycznym narzędziem w walce z rozprzestrzenianiem się COVID-
19, a wymogi dotyczące ich stosowania będą nadal obowiązywać w niektórych 
miejscach o dużym zagęszczeniu osób. Wszystkie placówki służby zdrowia regulowane 
przez Departament Zdrowia (Department of Health) i inne powiązane agencje stanowe 
będą nadal wymagać noszenia maseczki. Maseczki będą również obowiązywać w 
domach opieki, ośrodkach opieki dla dorosłych, zakładach karnych, aresztach 
śledczych, schroniskach dla bezdomnych i schroniskach dla ofiar przemocy domowej, w 
środkach transportu publicznego i na dworcach, a także w pociągach, samolotach i na 
lotniskach, zgodnie z przepisami federalnymi.  
  
Gubernator Hochul ogłosiła również plany oceny wymogu noszenia maseczki w 
szkołach na początku marca, aby upewnić się, że uczniowie mogą kontynuować 
nauczanie indywidualnie i w klasie. Ocena ta będzie oparta na danych dotyczących 
zdrowia publicznego, w tym na kluczowych wskaźnikach, takich jak liczba zachorowań 
na 100 000 mieszkańców, liczba przyjęć do szpitala, liczba szczepień, globalne trendy i 
hospitalizacje pediatryczne. W planach jest już dystrybucja dwóch testów dla każdego 
ucznia K-12 przed zimową przerwą świąteczną i jej kontynuacja w następnym tygodniu, 
kiedy uczniowie wrócą do szkół. W międzyczasie gubernator Hochul powierzyła 
Departamentowi Zdrowia pracę nad opracowaniem wstępnych wskazówek, z udziałem 
wychowawców i rodziców, aby zapewnić bezpieczeństwo uczniom i nauczycielom.  
  
Wraz z rozpoczęciem nowego etapu pandemii, gubernator Hochul zaprezentowała 
nowy Pakiet zimowych narzędzi, które pomogą zapewnić mieszkańcom stanu Nowy 
Jork bezpieczeństwo. Ten pakiet narzędzi obejmuje działania mające na celu:  
  

1. Ochronę osób najbardziej podatnych na zagrożenia  
2. Zwiększanie dostępu do szczepień, szczepień przypominających i testów  
3. Wzmacnianie systemu opieki zdrowotnej  
4. Zwiększanie uprawnień lokalnych liderów  

5. Wspieranie mieszkańców stanu Nowy Jork stojących doświadczających tzw. 
długiego COVID  

  



Ochrona osób najbardziej podatnych na zagrożenia  
  
Stan Nowy Jork będzie kontynuować zakup i dystrybucję maseczek i testów wśród 
mieszkańców stanu Nowy Jork, aby zapewnić dostęp do nich tym, którzy ich potrzebują. 
Stanowe zapasy liczą 92 miliony testów. Do szkół trafiło ponad 14,2 miliona testów i 
będą one nadal dystrybuowane w miarę potrzeb. 4,2 mln testów trafiło do domów 
opieki, 2,4 mln testów do ośrodków opieki dla dorosłych, a 4 mln testów do 
poszczególnych hrabstw.  
  
1,28 mln maseczek trafiło do domów opieki, 5,5 mln do poszczególnych hrabstw.  
  
Zasady odwiedzin w domach opieki pozostaną w mocy. Odwiedzający muszą okazać 
dowód negatywnego wyniku testu w ciągu 24 godzin od wizyty, a maseczki nadal będą 
wymagane.  
  
Testy będą szeroko dostępne dla uczniów, tak aby uczniowie K-12 mogli wrócić do 
domu na przerwę zimową zaopatrzeni w dwa testy.  
  
Zwiększanie dostępu do szczepień, szczepień przypominających i testów  
  

• Punkty szczepień masowych i wykonywania testów w stanie Nowy Jork 
pozostaną otwarte, by zapewnić wszystkim uprawnionym mieszkańcom 
stanu Nowy Jork dostęp do pierwszej, drugiej i trzeciej dawki dla siebie i 
swoich dzieci.  

• Stanowy program mobilnych szczepień #VaxForKids stale się rozwija – 
dziś powstały 63 nowe punkty, a do chwili obecnej utworzono 193 takich 
miejsc. W ten sposób szczepionka dociera bezpośrednio do rodziców, 
opiekunów i ich dzieci w lokalnych szkołach, domach kultury i takich 
miejscach jak targi rolne, aby ułatwić rodzinom zaszczepienie się.  

• Rząd stanu Nowy Jork aktywnie przygotowuje się do wprowadzenia 
szczepionki firmy Pfizer-BioNTech dla dzieci poniżej 5 roku życia.  

• Trwają intensywne działania edukacyjne prowadzone przez rząd stanu, 
mające na celu dotarcie do mieszkańców stanu Nowy Jork z rzetelnymi, 
opartymi na naukowych podstawach informacjami na temat szczepionki, w 
tym poprzez reklamę tradycyjną, kampanie cyfrowe i multimedialne oraz 
bezpośrednie komunikaty w postaci wiadomości SMS, połączeń 
automatycznych i powiadomień Excelsior Pass.  

• Wszystkie 61 stanowych i partnerskich punktów wykonywania testowania 
pozostanie otwartych, aby zapewnić mieszkańcom stanu Nowy Jork 
dostęp do testów w kierunku COVID-19.  

• Testy pozostają również szeroko dostępne w ponad 1800 punktach w 
każdym regionie stanu.  

  
Wzmacnianie systemu opieki zdrowotnej  
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Aby rozwiązać problemy związane z brakiem personelu, nadal będzie obowiązywać 
Rozporządzenie Wykonawcze nr 4 zwiększające jego elastyczność. Gwardia Narodowa 
będzie kontynuować szkolenia, aby móc zapewnić obsadę kadrową w miejscach, gdzie 
jest ona potrzebna.  
  
W ramach Planu na wypadek Zimowej Fali Zachorowań 2.0 (Winter Surge Plan 2.0), 
gubernator i rząd stanu wysłali już 20-osobowe Specjalistyczne Zespoły Medyczne 
(Medical Specialty Teams) z amerykańskiego wojskowego zespołu wsparcia 
szpitalnego do Centrum Medycznego Hrabstwa Erie, 35-osobowy zespół do SUNY 
Upstate w Syracuse, 92 nowe zespoły karetek do różnych regionów stanu, w tym 50 do 
NYC, oraz dwa 20-osobowe Specjalistyczne Zespoły Medyczne z Departamentu 
Obrony (Department of Defense) do Strong Memorial Hospital.  
  
Gubernator Hochul przedstawiła również inwestycje mające na celu wzmocnienie 
systemu opieki zdrowotnej w swoim orędziu stanowym na rok 2022 (State of the State 
Address) oraz w budżecie na rok 2023. 10 mld USD zostanie przeznaczonych na 
zwiększenie zatrudnienia w służbie zdrowia o dwadzieścia procent w ciągu pięciu lat. 4 
mld USD na płace i premie, aby powstrzymać odpływ personelu medycznego, a 1,6 mld 
USD zostanie przekazanych w ramach Planu Kapitałowego.  
  
Zwiększanie uprawnień lokalnych liderów  
  
Dzisiejsze oświadczenie gubernator Hochul zostało wydane po konsultacjach z 
lokalnymi liderami na temat kroków, jakie rząd stanu podejmuje w walce z COVID-19.  
  
Wspieranie mieszkańców stanu Nowy Jork stojących doświadczających tzw. 
długiego COVID  
  

• W zeszły czwartek stanowy Departament Zdrowia zorganizował forum 
ekspertów na temat długiego COVID; ponad 2000 osób zarejestrowało 
się, by uczestniczyć w tym wydarzeniu. Wśród uczestników panelu 
znaleźli się specjaliści, klinicyści, badacze społeczni, pacjenci i adwokaci, 
którzy podzielili się swoim doświadczeniem, wiedzą i spostrzeżeniami.  

• Ta dyskusja, jak również ciągła koncentracja działań i badania 
Departamentu, wpłyną na odpowiedź rządu stanu, która będzie 
obejmowała kwestie polityczne, regulacyjne i programowe, aby wesprzeć 
mieszkańców stanu nowy Jork doświadczających długiego COVID, jak 
również świadczeniodawców, którzy się nimi opiekują.  

  
Komisarz stanu ds. zdrowia, dr. Mary T. Bassett, powiedziała: „Na każdym etapie 
pandemii, od momentu pojawienia się wariantu Omikron wirusa, Departament Zdrowia 
monitoruje wyniki badań naukowych, by w oparciu o nie opracować działania rządu 
stanu wobec pandemii COVID-19. Dziś osiągnęliśmy punkt krytyczny w naszej walce, 
ponieważ wygasa wymóg posiadania dowodu szczepienia lub noszenia maseczki w 
firmach, restauracjach i innych zamkniętych miejscach publicznych. W miarę jak 
ustępuje fala zimowych zachorowań, szczepienia i szczepienia przypominające 
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pozostają kluczowe dla kontynuowania postępu, który już osiągnęliśmy, a noszenie 
maseczki pozostaje niezbędnym środkiem do bezpiecznego przebywania dzieci w 
szkołach i zapewnienia ochrony wszystkim pasażerom w środkach transportu 
publicznego i innych zatłoczonych miejscach. Kontynuując ocenę danych, Departament 
koncentruje się również na zapewnieniu niezbędnego wsparcia dla osób 
doświadczających długiego COVID”.  
  

Prezes i dyrektor generalna Rady Biznesu Stanu Nowy Jork, Heather Briccetti, 
powiedziała: „Ponieważ ochrona zdrowia publicznego pozostaje naszą główną troską, 
doceniamy również wysiłki gubernator, by zapewnić, że polityka stanowa odzwierciedla 
ciągle zmieniające się wskaźniki dotyczące zachorowalności na COVID. Przez cały 
czas trwania pandemii pracodawcy stosują niezbędne środki ostrożności i przestrzegają 
stanowych i federalnych wytycznych, aby zapewnić bezpieczeństwo swoim 
pracownikom i klientom. Mamy nadzieję, że nowe zasady zachęcą mieszkańców stanu 
Nowy Jork do dalszego wspierania firm w stanie, które wciąż odzyskują siły po 
pandemii”.  

  
Prezes Stowarzyszenia Hrabstw Stanu Nowy Jork, Martha Sauerbrey, 
powiedziała: „Wyrażamy uznanie dla decyzji gubernator Kathy Hochul, która zniosła 
obowiązujący w całym stanie mandat noszenia maseczki i umożliwiła podejmowanie 
decyzji w sprawie zapobiegania zakażeniom COVID-19 na poziomie lokalnym. Lokalni 
liderzy i urzędnicy zajmujący się zdrowiem publicznym posiadają odpowiednie 
przeszkolenie i wiedzę, by zapewnić zdrowie i bezpieczeństwo ogółu 
społeczeństwa. Każdy krok w kierunku normalności jest dobrym krokiem dla naszych 
mieszkańców i firm, które tak ciężko walczą o wzajemną ochronę od blisko dwóch lat. 
Doceniamy działania gubernator Hochul na rzecz zdrowia publicznego, w tym 
wprowadzenie testów, szczepień i pomoc w zarządzaniu kryzysowym podczas tej 
pandemii i jesteśmy wdzięczni za działania, które podjęła, by zająć się tą falą bez 
wprowadzania innych ograniczeń dla firm. Teraz z zadowoleniem przyjmujemy 
możliwość przywrócenia kontroli chorób zakaźnych do poszczególnych hrabstw”.  
  
Prezes i dyrektor generalna organizacji Partnership for New York City, Kathryn 
Wylde, powiedziała: „Decyzja gubernator Hochul o wydaniu pozwolenia na 
wygaśnięcie obowiązku noszenia maseczki w miejscu pracy zachęci pracowników do 
powrotu do pracy i przyspieszy ożywienie gospodarcze miasta. Jest to słuszne 
działanie”.  
  
Prezydent Związku Zawodowego Pracowników Budowlanych Regionu Greater 
New York, Gary LaBarbera, powiedział: „Przepisy dotyczące obowiązku noszenia 
maseczki pomogły zapewnić bezpieczeństwo i zdrowie pracownikom w stanie Nowy 
Jork w najbardziej niepewnych i niestabilnych momentach kryzysu zdrowia publicznego. 
Złagodzenie obowiązku noszenia maseczki w pomieszczeniach zamkniętych przez 
firmy to pozytywny znak w procesie powrotu stanu Nowy Jork do równowagi, ponieważ 
jest to bezpośredni rezultat spadku liczby zachorowań na COVID-19 w całym stanie i, 
miejmy nadzieję, ustąpienia pandemii. Jesteśmy wdzięczni gubernator Hochul za jej 



przemyślane i konsekwentne przywództwo w przeprowadzaniu stanu Nowy Jork w tych 
niepewnych czasach”.  
  
Prezes organizacji AFL-CIO w stanie Nowy Jork, Mario Cilento, powiedział: „W 
świetle dzisiejszego ogłoszenia, dziękujemy gubernator za zapewnienie, że pracodawcy 
nadal mają obowiązki wynikające z ustaw stanowych, w tym ustawy o bezpieczeństwie i 
zdrowiu pracowników publicznych (Public Employee Safety and Health Act) oraz ustawy 
HERO, które pozostają w mocy. Te przepisy ustanawiają protokoły bezpieczeństwa, by 
chronić pracowników i społeczeństwo. Idąc dalej, wobec braku obowiązku posiadania 
maseczki, pracodawcy muszą kontynuować współpracę ze swoimi pracownikami, aby 
upewnić się, że posiadają oni odpowiednią ochronę”.  
  
Prezes i dyrektor generalny Stowarzyszenia Restauratorów Stanu Nowy Jork, 
Melissa Fleischut, powiedziała: „Ponieważ ochrona zdrowia publicznego pozostaje 
naszą główną troską, doceniamy również wysiłki gubernator, by zapewnić, że polityka 
stanowa odzwierciedla ciągle zmieniające się wskaźniki dotyczące zachorowalności na 
COVID. Przez cały czas trwania pandemii pracodawcy stosują niezbędne środki 
ostrożności i przestrzegają stanowych i federalnych wytycznych, aby zapewnić 
bezpieczeństwo swoim pracownikom i klientom. Mamy nadzieję, że nowe zasady 
zachęcą mieszkańców stanu Nowy Jork do dalszego wspierania firm w stanie Nowy 
Jork, które wciąż odzyskują siły po pandemii”.  

  
Prezes i dyrektor generalny Rady ds. Handlu Detalicznego Stanu Nowy Jork, 
Melissa O'Connor, powiedziała: „Gubernator Hochul na przestrzeni ostatnich kilku 
tygodni nadała priorytet zdrowiu i bezpieczeństwu mieszkańców stanu Nowy Jork, 
jednocześnie uznając znaczenie utrzymania otwartej gospodarki podczas zimowej fali 
zachorowań na COVID-19 w stanie Nowy Jork. Dzisiejsze ogłoszenie jest pozytywnym 
wydarzeniem dla sprzedawców detalicznych w całym stanie, dlatego z przyjemnością 
będziemy kontynuować współpracę z gubernator w zakresie działań na rzecz ożywienia 
gospodarczego”.  
  

Prezes Stowarzyszenia Szpitali w Regionie Greater New York, Kenneth Raske, 
powiedział: „Stowarzyszenie Szpitali w Regionie Greater New York (Greater New York 
Hospital Association) w pełni popiera decyzję gubernator Hochul o wygaśnięciu 
obowiązku noszenia maseczek. Na szczęście liczba hospitalizacji z powodu COVID 
drastycznie spadła w ostatnich tygodniach i wierzymy, że ten trend będzie się 
utrzymywać, zwłaszcza że coraz więcej mieszkańców stanu Nowy Jork poddaje się 
szczepieniom. Powrót do jak największej normalności jest dokładnie tym, czego 
potrzebujemy. Dziękujemy gubernator za jej wspaniałe przywództwo w tym niezwykle 
trudnym czasie i jak zawsze jesteśmy gotowi pomóc w każdy sposób potrzebny do 
walki z pandemią.  

  
Prezes i dyrektor generalny organizacji Northwell Health, Mike Dowling, 
powiedział: „Popieram decyzję gubernator. Jest ona rozsądna i oparta na danych. 
Teraz nadszedł czas, by rozpocząć przejście do bardziej normalnego sposobu życia”.  
  



Prezes i dyrektor generalny Centrum Medycznego Hrabstwa Erie, dr Thomas J. 
Quatroche Jr., powiedział: „Gubernator Hochul doskonale rozumie, że branża 
restauracyjna nie przetrwa kolejnego zamknięcia, a obowiązek noszenia maseczki 
pomógł nam zapewnić, że mogliśmy pozostać otwarci dla gości spożywających posiłki 
w lokalu, nawet gdy liczba przypadków gwałtownie wzrosła. Teraz, kiedy wskaźniki 
wskazują na właściwy kierunek, a zaufanie konsumentów wzrasta, mamy nadzieję, że 
nadchodzą lepsze czasy i możemy kontynuować odbudowę po tych najtrudniejszych 
dniach pandemii. To wyważone podejście pozwala pogodzić troskę o zdrowie publiczne 
z potrzebą utrzymania naszych lokali otwartymi”.  
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