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GUBERNATOR HOCHUL OGŁASZA PRZEKAZANIE MIESZKAŃCÓW STANU 
NOWY JORK PONAD 80 MLN TESTÓW NA OBECNOŚĆ COVID-19 DOSTĘPNYCH 

BEZ RECEPTY  
  

 81 720 820 testów od grudnia 2021 roku, ponad 100 mln testów zamówionych 
przez władze stanu  

  
Gubernator Hochul apeluje do mieszkańców stanu Nowy Jork o odwiedzenie 
jednego z tysięcy punktów szczepień w całym stanie, aby ochronić się przed 

wirusem COVID  
 
  

Gubernator Kathy Hochul ogłosiła dzisiaj, że władze stanu Nowy Jork do tej pory 
przekazały ponad 80 mln testów na obecność COVID-19 dostępnych bez recepty, co 
stanowi część działań podejmowanych przez administrację stanu Nowy Jork w celu 
zapewnienia ochrony jego mieszkańcom w czasie pandemii. Szybkie testy do użytku 
domowego są regularnie dostarczane do szkół i domów opieki w tym stanie. 
  

„Testy pozostają ważnym narzędziem do identyfikacji przypadków COVID-19 i 
ograniczenia rozprzestrzeniania się tego wirusa”, powiedziała gubernator Hochul. „Do 
tej pory przekazaliśmy mieszkańcom stanu Nowy Jork ponad 80 milionów testów na 
obecność COVID-19 i będziemy kontynuować zwiększanie naszej gotowości na 
przyszłość, dbać o bezpieczeństwo naszych społeczności 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, a mieszkańców stanu Nowy Jork w wieku 50 
lat i starszych zachęcamy do otrzymania drugiej dawki przypominającej zgodnie z 
niedawno rozszerzonymi wytycznymi CDC.  
  
Komisarz Departamentu Zdrowia, dr Mary T. Bassett, powiedziała: „Wraz z 
gubernator Hochul, stanowym Departamentem Zdrowia nieustannie apelujemy do 
wszystkich mieszkańców stanu Nowy Jork, aby wykonywali testy, jeśli nie czują się 
dobrze lub są potencjalnie narażeni na zakażenie – w tym po podróżach lub 
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uczestnictwie w różnych wydarzeniach – oraz aby natychmiast po uzyskaniu 
pozytywnego wyniku testu skontaktowali się z pracownikiem służby zdrowia w celu 
omówienia możliwości leczenia. Mieszkańcy stanu Nowy Jork powinni również 
ukończyć pierwszą serię szczepionki przeciw COVID-19 i w razie potrzeby otrzymać 
dawkę przypominającą, ponieważ szczepienie to nadal najlepszy sposób ochrony przed 
poważnymi chorobami i hospitalizacją”.  
  
Komisarz Departamentu Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Służb Ratunkowych, 
Jackie Bray, powiedziała: „Dzięki zaangażowaniu gubernator Hochul stan Nowy Jork 
posiada jedną z najbardziej rozwiniętych sieci dystrybucji zestawów testowych w kraju. 
Jest to ważny etap, osiągnięty przez pracowników całej administracji, którzy przez całą 
dobę pracują, aby dostarczyć testy w imieniu mieszkańców stanu Nowy Jork. Razem 
pracujemy nad tym, aby ograniczyć rozprzestrzenianie się wirusa i zapewnić ochronę 
mieszkańcom stanu Nowy Jork”.  
  
Od końca grudnia, w całym stanie Nowy Jork przekazano 81 720 820 testów szkołom, 
domom opieki i ośrodkom opieki nad osobami dorosłymi, władzom lokalnym i niektórym 
organizacjom non-profit, a także Urzędowi Mieszkaniowemu Miasta Nowy Jork (New 
York City Housing Authority) i różnym bankom żywności. Gubernator Hochul ogłosiła 
wcześniej, że w całym stanie zamówiono ponad 100 milionów testów do samodzielnego 
wykonania w domu, aby zidentyfikować nowe przypadki i ograniczyć rozprzestrzenianie 
się wirusa COVID-19.  
  
Spośród ponad 100 mln zamówionych testów blisko 20 mln zostało zgromadzonych w 
celu przygotowania się na ewentualny wzrost liczby zachorowań w tym roku.  
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