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GUBERNATOR HOCHUL INFORMUJE O PRZEKAZANIU MIESZKAŃCOM STANU 
NOWY JORK W OSTATNICH MIESIĄCACH PONAD 70 MILIONÓW 

TESTÓW NA COVID-19  
  

Wydanie 71 331 202 testów od grudnia 2021 r., ponad 100 mln testów 
zamówionych przez władze stanowe  

  
Władze stanowe zapewniają dodatkowe testy i maseczki w regionie Central Ney 

York, aby rozwiązać problem ponadprzeciętnej liczby zachorowań  
  

Gubernator Hochul apeluje do mieszkańców stanu Nowy Jork o wizytę w 14 
punktach bezpłatnych szczepień, aby zabezpieczyć się przed COVID  

  
  

Gubernator Kathy Hochul ogłosiła dzisiaj, że stan Nowy Jork rozprowadził do tej pory 
ponad 70 mln dostępnych bez recepty testów na COVID-19, co stanowi część działań 
administracji mających na celu zapewnienie ochrony mieszkańcom stanu Nowy Jork w 
czasie pandemii. Szybkie testy domowe są regularnie dostarczane do szkół i domów 
opieki w całym stanie, a ostatnio władze stanowe rozdały ponad 2,8 mln testów 
wybieranym urzędnikom, którzy mogą je bezpłatnie udostępnić społeczeństwu. W 
trosce o dobro publiczne władze stanowe przekazały kilka tysięcy dodatkowych 
zestawów testowych oraz 59 000 wysokiej jakości maseczek bezpośrednio do hrabstw 
w regionie Central New York.  
  
„Jak mogliśmy zaobserwować w czasie trwania pandemii, zestawy do wykonywania 
testów są kluczowym narzędziem w walce o powstrzymanie rozprzestrzeniania się 
wirusa COVID-19 i zapobieganie narażeniu innych osób”, powiedziała gubernator 
Hochul. „Z dumą mogę ogłosić, że na dzień dzisiejszy wśród mieszkańców stanu Nowy 
Jork rozprowadziliśmy ponad 70 mln dostępnych bez recepty testów na COVID-19 i 
chcę podziękować naszym oddanym pracownikom stanowym, którzy pracują dzień i 
noc, aby walczyć z wirusem i zapewnić bezpieczeństwo naszym 
społecznościom. Będziemy nadal koncentrować nasze wysiłki na dystrybucji testów do 
wykonania w domu i gromadzeniu zapasów, aby zwiększyć naszą gotowość na 
przyszłość i bezpiecznie przejść przez tę pandemię”.  
  
Chociaż domowe testy odgrywają ważną rolę w identyfikowaniu przypadków i 
ograniczaniu rozprzestrzeniania się COVID, gubernator Hochul oraz komisarze Bassett 
i Bray namawiają mieszkańców stanu Nowy Jork do poddania się szczepieniom 



ochronnym, które są najlepszą metodą ochrony przed COVID-19. Stanowe punkty 
bezpłatnych szczepień pozostają otwarte i mieszkańcy stanu Nowy Jork w wieku 
powyżej 50 lat są zachęcani do przyjęcia drugiej dawki szczepienia zgodnie z niedawno 
rozszerzonymi wytycznymi CDC.  
  
Komisarz Departamentu Zdrowia, dr Mary T. Bassett, powiedziała: „Domowe testy 
na COVID-19 są obecnie powszechnie dostępne i dostarczają w czasie rzeczywistym 
informacji o stanie zdrowia pacjenta, zwłaszcza że obserwujemy wzrost liczby zakażeń. 
Osoby, u których stwierdzony został wynik dodatni, powinny odizolować się od 
otoczenia, a osoby z objawami powinny jak najszybciej zgłosić się do lekarza w celu 
podjęcia leczenia. Udostępniamy wszystkie nasze narzędzia profilaktyczne. Oprócz 
szczepionek i dawek przypominających, w ręce mieszkańców stanu Nowy Jork trafiły 
miliony zestawów testowych”.  
  
Komisarz Wydziału Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Służb Ratowniczych, Jackie 
Bray, powiedziała: „Testy i szczepienia nadal są najlepszym sposobem ochrony przed 
zachorowaniem na COVID-19. Niezwykle ważne jest, abyśmy w nadchodzących 
miesiącach zachowali czujność i nadal dostarczali mieszkańcom stanu Nowy Jork testy 
do wykonania w domu, tak aby utrzymać bezpieczeństwo. Będziemy nadal pomagać 
samorządom lokalnym, a ta ważna współpraca pomoże nam wspólnie przetrwać tę 
pandemię”.  
  
Od końca grudnia w całym stanie Nowy Jork rozdano 71 331 202 testów szkołom, 
domom opieki i ośrodkom opieki nad osobami dorosłymi, władzom lokalnym i niektórym 
organizacjom non-profit w celu zapewnienia szerszej dystrybucji, a ostatnio także 
Urzędzie Mieszkalnictwa Miasta Nowy Jork (New York City Housing Authority) i różnym 
bankom żywności. Gubernator Hochul ogłosiła wcześniej, że do tej pory zamówiono 
ponad 100 mln testów do wykonania w domu, a ponad 20 mln z nich zostanie 
rozprowadzonych wiosną, aby mieć pewność, że mieszkańcy stanu Nowy Jork są 
przygotowani na identyfikację nowych przypadków i ograniczenie rozprzestrzeniania się 
wirusa powodującego COVID-19.  
  
Przed nadejściem epidemii wariantu Omikron wirusa pod koniec 2021 roku gubernator 
Hochul i jej zespół ustalili, że należy zabezpieczyć zestawy testowe dostępne bez 
recepty, aby zwalczyć epidemię wariantu Omikron, zapewniając ich regularną 
dystrybucję wśród ogółu społeczeństwa, a w pierwszej kolejności w szkołach i 
placówkach opieki nad dorosłymi w całym stanie.  
  
Z ponad 100 milionów zamówionych testów, prawie 23 miliony trafiły do magazynów w 
celu przygotowania się na ewentualny wzrost liczby infekcji pod koniec tego roku.  
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