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GUBERNATOR HOCHUL ZAPOWIADA ROZDYSPONOWANIE PONAD 20 
MILIONÓW TESTÓW NA OBECNOŚĆ WIRUSA COVID-19 DO KOŃCA WIOSNY W 

CAŁYM STANIE W CELU ZWIĘKSZENIA GOTOWOŚCI  
  

Testy zostaną rozesłane do domów opieki, ośrodków opieki dla dorosłych, szkół, 
budynków mieszkalnych NYCHA, centrów seniora, banków żywności i 

przedstawicieli władz lokalnych  
  

W ostatnich miesiącach w całym kraju rozdysponowano już ponad 54 miliony 
testów, a do tej pory zamówiono ponad 90 milionów  

  
Rząd stanu utworzy zapas zapobiegawczy obejmujący co najmniej 20 milionów 

testów  
  
  

Gubernator Kathy Hochul ogłosiła dzisiaj, że ponad 20 milionów testów na obecność 
COVID-19, dostępnych bez recepty, zostanie rozdysponowanych w całym stanie do 
końca wiosny, aby wesprzeć bieżące działania rządu stanu Nowy Jork w zakresie 
gotowości.  
  
„Przez cały czas trwania pandemii zestawy testowe są kluczowym narzędziem w walce 
o powstrzymanie rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19 i zapobieganie narażeniu 
innych osób”, powiedziała gubernator Hochul. „Chociaż wskaźniki utrzymują się na 
niskim poziomie, nadszedł czas, aby zwiększyć dystrybucję testów i zgromadzić 
zapasy, co pozwoli nam lepiej przygotować się na przyszłość, aby chronić nasze 
społeczności i bezpiecznie przejść przez pandemię”.  
  
W ciągu najbliższych kilku miesięcy rząd stanu będzie kontynuować dostarczanie 
zestawów testowych dostępnych bez recepty do domów opieki, ośrodków opieki dla 
dorosłych i szkół, a także współpracować z wybranymi przedstawicielami władz w celu 
ich dalszej dystrybucji wśród społeczeństwa, aby zidentyfikować nowe przypadki 
zakażenia wirusem COVID-19 i zapewnić mieszkańcom stanu Nowy Jork 
bezpieczeństwo.  
  

Obejmuje to milion testów wysyłanych do szkół poza obszarem miasta Nowy Jork co 
drugi tydzień do końca roku szkolnego. Władze miasta Nowy Jork nie otrzymują już 
środków z budżetu stanowego, ponieważ posiadają wystarczającą liczbę zestawów 



testowych, aby zapewnić ich dostępność przez cały rok. Testy wykonywane w domu 
okazały się nieocenionym narzędziem identyfikacji przypadków zakażeń i ochrony 
naszych społeczności; tylko w tygodniu po feriach zimowych pozwoliły one wykryć co 
najmniej 15 000 pozytywnych przypadków wśród uczniów i pracowników.  
  
Oprócz tych stałych dystrybucji, rząd stanu zwiększa liczbę punktów dystrybucji 
zestawów testowych. Aby zwiększyć powszechny dostęp do testów, rząd stanu będzie 
współpracować z burmistrzami, przedstawicielami władz okręgowych, członkami 
Kongresu, prezydentami dzielnic i ustawodawcami stanowymi w całym stanie Nowy 
Jork. Rząd stanu koordynuje dystrybucję 1,74 mln testów wśród najemców lokali 
komunalnych Urzędu ds. Mieszkalnictwa w NYC (NYC Housing Authority), co zapewni 
każdemu gospodarstwu domowemu cztery testy. Dodatkowe 500 000 testów zostanie 
udostępnionych różnym bankom żywności i ośrodkom dla seniorów w całym stanie, w 
zależności od zapotrzebowania.  
  
Przed nadejściem fali zachorowań wywołanej przez wariant Omikron wirusa pod koniec 
2021 r. gubernator Hochul i jej zespół zdecydowali, że należy zabezpieczyć zestawy 
testowe dostępne bez recepty, aby zwalczyć falę zachorowań spowodowaną przez 
wariant Omikron, zapewniając ich regularną dystrybucję wśród ogółu społeczeństwa, a 
w pierwszej kolejności w szkołach i placówkach opieki nad dorosłymi w całym stanie.  
  

Od początku roku w całym stanie Nowy Jork rozprowadzono już ponad 54 miliony 
testów, w tym prawie 30 milionów testów w szkołach, 12,5 miliona w domach opieki i 
ośrodkach opieki nad osobami dorosłymi oraz ponad 10 milionów testów wśród 
samorządów lokalnych, które rozprowadzają je w swoich społecznościach. Działania 
dystrybucyjne są następstwem zamówienia w ostatnich miesiącach ponad 90 milionów 
szybkich testów.  
  
Z ponad 90 milionów zamówionych testów, około 20 milionów zostało 
zmagazynowanych, aby przygotować się na ewentualny wzrost liczby zapotrzebowania 
w tym roku.  
  
Komisarz Stanowego Wydziału Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Służb 
Ratowniczych, Jackie Bray, powiedziała: „Tej zimy gubernator Hochul przekazała 
mieszkańcom stanu Nowy Jork zestawy testowe do walki z falą wariantu Omikron 
wirusa. Zestawy te pomogły nam wszystkim zapewnić bezpieczeństwo poprzez 
wczesne wykrywanie przypadków zachorowań, dzięki czemu mieszkańcy stanu Nowy 
Jork mogli podjąć działania mające na celu powstrzymanie rozprzestrzeniania się 
choroby. Nasz zespół w DHSES będzie tej wiosny kontynuować dystrybucję milionów 
dodatkowych zestawów testowych wśród mieszkańców stanu Nowy Jork, aby pomóc 
nam zidentyfikować przyszłe infekcje i wcześnie przerwać transmisję wirusa, a także 
utrzyma stanowe zapasy tego niezbędnego narzędzia na wypadek przyszłej fali 
zakażeń”.  
  

Komisarz ds. zdrowia stanu, dr Mary T. Bassett, powiedziała: „Testy są niezwykle 
istotnym narzędziem ograniczającym rozprzestrzenianie się wirusa COVID-19, dlatego 



rząd stanu kontynuuje ważne działania mające na celu dostarczenie zestawów 
testowych mieszkańcom stanu Nowy Jork. Dystrybucja szybkich testów była jednym z 
głównych elementów planu gubernator Hochul na okres zimowy, a ich przeprowadzanie 
pomaga w zachowaniu zdrowia i bezpieczeństwa w naszych klasach, miejscach pracy i 
społecznościach o podwyższonym ryzyku. Jeśli mieszkańcy stanu Nowy Jork zostali 
narażeni na kontakt z wirusem COVID-19, odczuwają jego objawy lub niedawno 
podróżowali, powinni skorzystać z bezpłatnych testów domowych, które są 
rozprowadzane na terenie całego stanu dzięki ciężkiej pracy naszych partnerów z 
Wydziału Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Służb Ratowniczych (Division of Homeland 
Security and Emergency Services, DHSES) stanu Nowy Jork”.  
  
Liderka większości Senatu, Andrea Stewart-Cousins, powiedziała: „Zestawy 
testowe są niezbędnymi narzędziami w naszej walce z COVID-19, dlatego dziękuję 
gubernator Hochul za udostępnienie tego istotnego zasobu, który pomoże chronić 
nasze społeczności. W miarę jak będziemy podejmować kolejne kroki w celu 
przywrócenia normalnego życia w stanie Nowy Jork, zachęcam wszystkich do 
korzystania z dostępnych środków, w tym szczepień i szczepień przypominających”.  
Burmistrz miasta Nowy Jork, Eric Adams, powiedział: „Wysyłając testy do 
najbardziej zagrożonych grup społecznych, gubernator Hochul pomaga zapewnić 
najbardziej narażonym nowojorczykom stały dostęp do narzędzi umożliwiających 
zachowanie zdrowia. Te dodatkowe testy uzupełnią setki tysięcy zestawów testowych 
rozprowadzonych przez władze miasta, dzięki czemu miasto Nowy Jork będzie 
bezpieczne, a my będziemy mogli w pełni wznowić działalność. Współpraca z władzami 
wszystkich szczebli jest kluczowym elementem naszej gotowości na wypadek pandemii 
i jestem wdzięczny gubernator za jej nieustające partnerstwo”.  
  
Dyrektor Wykonawczy Stowarzyszenia Hrabstw Stanu Nowy Jork, Stephen J. 
Acquario, powiedział: „Rozszerzenie dostępu do zestawów testowych dostępnych bez 
recepty jest kluczową częścią naszej strategii powrotu do normalności w czasach 
pandemii COVID-19. Chociaż szczepienie jest nadal najlepszym sposobem ochrony 
przed wirusem COVID-19, badanie jest kolejnym ważnym narzędziem zapobiegania 
rozprzestrzenianiu się zakażenia, dzięki któremu możemy bezpiecznie wrócić do pracy, 
szkoły i życia towarzyskiego. Wyrażamy uznanie dla gubernator Hochul za dalsze 
prowadzenie stanu Nowy Jork przez tę nową fazę pandemii i zapewnienie naszym 
mieszkańcom narzędzi potrzebnych do zapewnienia bezpieczeństwa im samym i ich 
społecznościom”.  
  
Dyrektor wykonawczy Konferencji Burmistrzów Stanu Nowy Jork, Peter A. 
Baynes, powiedział: „NYCOM bardzo docenia fakt, że gubernator Hochul przewodzi 
temu proaktywnemu partnerstwu z liderami samorządów lokalnych w całym stanie 
Nowy Jork. Działania na rzecz zdrowia publicznego, takie jak rozszerzenie zakresu 
stosowania zestawów testowych, przynoszą najlepsze efekty, gdy są prowadzone w 
sposób skoordynowany z władzami miejskimi, ponieważ to one są najbliżej obywateli. 
Burmistrzowie będą nadal współpracować z gubernator we wszystkich działaniach 
mających na celu ochronę zdrowia mieszkańców stanu Nowy Jork”.  
  



Marszałek Rady Miasta Nowy Jork, Adrienne Adams, powiedziała: „Pomimo 
ogromnego postępu, jaki stan Nowy Jork poczynił w zakresie obniżenia liczby 
zachorowań na COVID-19 i zwiększenia liczby szczepień, nadal mamy stan globalnej 
pandemii i musimy nadal podejmować środki ostrożności, aby zapewnić zdrowie 
naszym społecznościom. Wśród środków, w które musimy nadal inwestować, są testy, 
które pozwalają chronić mieszkańców stanu Nowy Jork poprzez identyfikację 
przypadków pozytywnych. Dziękuję gubernator Hochul za jej przywództwo w skupieniu 
się na dystrybucji zestawów do testowania w całym stanie Nowy Jork”.  
  
Członek Zgromadzenia, Carl Heastie, powiedział: „Po dwóch latach od wybuchu 
pandemii wiemy, jak ważne są testy, aby powstrzymać rozprzestrzenianie się choroby i 
chronić nas samych, naszych przyjaciół, rodziny i bliskich. Chociaż liczba przypadków w 
stanie Nowy Jork jest niewielka, zestawy testowe pomogą zapewnić, że nasze 
społeczności oraz najbardziej narażone grupy społeczne będą przygotowane na 
przyszłość”.  
  
Członek Zgromadzenia, Steven Cymbrowitz, powiedział: „Udostępnienie większej 
liczby zestawów do testów domowych na osiedlach NYCHA sprawi, że pracujące 
rodziny i seniorzy nadal będą mieli do nich łatwy dostęp i możliwość zapewnienia 
bezpieczeństwa sobie i swojej społeczności bez konieczności poświęcania czasu i 
wysiłku. Przekazuję wyrazy uznania dla pani gubernator Hochul za priorytetowe 
potraktowanie dystrybucji tych zestawów testowych jako istotnego elementu działań na 
rzecz walki z COVID w naszym kraju”.  
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