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GUBERNATOR HOCHUL OGŁASZA PLAN ZNIESIENIA WYMOGU NOSZENIA 
MASECZEK W SZKOŁACH POCZĄWSZY OD 2 MARCA  

  
Zobacz prezentację gubernator tutaj  

  
Gubernator Kathy Hochul ogłosiła dzisiaj plany zniesienia ogólnostanowego wymogu 
noszenia maseczek w szkołach począwszy od 2 marca 2022 r. Gubernator podjęła tę 
decyzję na podstawie analizy kilku kluczowych trendów danych dotyczących wirusa 
COVID-19 oraz po konsultacjach z ekspertami w dziedzinie zdrowia i edukacji, a także 
z rodzicami, nauczycielami i administratorami szkół. Ogłoszenie następuje również po 
ostatnich zmianach w metrykach używanych przez CDC do określenia poziomu ryzyka 
i transmisji wirusa w społecznościach. Pozostałe środki zapobiegawcze pozostają w 
mocy.  
  
„Wraz z większą liczbą zaszczepionych mieszkańców stanu Nowy Jork oraz stałym 
spadkiem liczby zachorowań i hospitalizacji z powodu wariantu Omikron wirusa, 
wkraczamy w nowy etap pandemii. Ponieważ mieszkańcy stanu Nowy Jork zrobili 
wszystko, co w ich mocy, możemy bez obaw znieść ogólnostanowy wymóg noszenia 
maseczek w naszych szkołach”, powiedziała gubernator Hochul. „To ogromny krok 
naprzód dla naszych dzieci i społeczności, dlatego jestem wdzięczna uczniom, 
nauczycielom i rodzicom za ich zaangażowanie w zapewnienie nam wszystkim 
bezpieczeństwa – dzięki waszej ciężkiej pracy udało nam się to osiągnąć”.  
  
Stan Nowy Jork poczynił znaczne postępy w walce z COVID-19. Stan Nowy Jork ma 
najwyższy odsetek w pełni zaszczepionych przeciw COVID-19 osób dorosłych, 
najwyższy odsetek w pełni zaszczepionych przeciw COVID-19 nastolatków i drugi co 
do wielkości odsetek w pełni zaszczepionych dzieci w wieku 5-11 lat wśród dużych 
stanów. Stan Nowy Jork doświadczył spadku liczby przypadków zachorowań na 
COVID-19 o 98 procent od ich szczytu spowodowanego wariantem Omikron wirusa 
oraz utrzymującej się tendencji spadkowej przypadków zachorowań przez 51 kolejnych 
dni.  
  
Liczba dzieci z pozytywnym wynikiem testu na obecność COVID spada do poziomu 
nieonotowanego od czasu, gdy uczniowie powrócili do szkół po wakacjach; wczoraj 
zgłoszono 229 przypadków w porównaniu ze średnią z 7 dni wynoszącą 832 przypadki 
na początku roku szkolnego. Liczba hospitalizacji pediatrycznych spadła o około 80 
procent od czasu szczytu zachorowań z powodu wariantu Omikron wirusa.  
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Przed feriami zimowymi szkoły otrzymały 4,8 miliona testów, które dzieci mogły zabrać 
do domu. Dodatkowe 4,8 miliona testów zostanie wysłanych w tym tygodniu, aby 
uczniowie mogli je zabrać do domu po powrocie do szkoły. Łącznie do szkół trafiło 20,8 
mln testów. W ciągu ostatnich sześciu tygodni rząd stanu ustanowił 261 punktów 
#VaxForKids, dostarczając szczepionkę bezpośrednio do rodzin w stanie Nowy Jork, 
aby pomóc rodzicom i opiekunom w zaszczepieniu i przyjęciu przez ich dzieci dawki 
przypominającej, jeśli się kwalifikują.  
  
Komisarz stanu ds. zdrowia, dr Mary T. Bassett, powiedziała: „Dzięki ciężkiej pracy 
mieszkańców stanu Nowy Jork, dziś możemy znieść ogólnostanowy wymóg noszenia 
maseczki dla szkół. Jak powiedziała gubernator Hochul, pozostaniemy czujni, gdy stan 
Nowy Jork idzie naprzód, a nasz zespół w Departamencie Zdrowia (Department of 
Health) będzie kontynuować monitorowanie danych i rozwijać systemy wczesnego 
ostrzegania, takie jak nadzór nad ściekami. Nadal zachęcamy wszystkich 
mieszkańców stanu Nowy Jork do zaszczepienia się i przyjęcia dawki przypominającej, 
a także kontynuujemy współpracę z partnerami w dziedzinie edukacji w całym kraju, 
zapewniając naszym szkołom, nauczycielom i uczniom wsparcie, którego potrzebują, 
aby nasze szkoły były zdrowe i bezpieczne”.  
  

Komisarz stanu ds. edukacji, dr Betty A. Rosa, powiedziała: „Dziękuję gubernator 
za jej przywództwo. Wspólnie dążymy do tego, aby nasze szkoły były bezpieczne 
zarówno dla uczniów, jak i nauczycieli”.  
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