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GUBERNATOR HOCHUL OGŁASZA ROZPOCZĘCIE DYSTRYBUCJI NAJNOWSZEJ 
SZCZEPIONKI PRZECIW MAŁPIEJ OSPIE PO PRZYZNANIU PRZEZ RZĄD 

FEDERALNY PARTII DAWEK 2B  
  

Wszyscy mieszkańcy stanu Nowy Jork powinni zapoznać się z informacjami na 
temat małpiej ospy, aby chronić się przed tą chorobą i zapobiegać jej 

rozprzestrzenianiu  
  

Informacje można uzyskać na stronie health.ny.gov/monkeypox  
  

Można też wysłać SMS o treści „MONKEYPOX” pod numer 81336 (lub 
„MONKEYPOXESP” w przypadku języka hiszpańskiego)  

  
  
Gubernator Kathy Hochul wraz z Departamentem Zdrowia Stanu Nowy Jork (New York 
State Department of Health, NYSDOH) ogłosiła dzisiaj rozpoczęcie dystrybucji 
szczepionki JYNNEOS w związku z przyznaniem przez rząd federalny 8822 dawek tego 
preparatu stanowi Nowy Jork. Miasto Nowy Jork otrzyma osobny przydział w postaci 
23 963 dawek bezpośrednio od rządu federalnego.  
  
„Stan Nowy Jork nadal boryka się z nieproporcjonalnie dużą liczbą zachorowań na 
małpią ospę” – powiedziała gubernator Hochul. „Chcę podziękować prezydentowi 
Bidenowi, doktorowi Jha i innym przedstawicielom administracji za ich działania na 
rzecz uzyskania dodatkowych dawek szczepionki dla naszego stanu. Mimo że krajowe 
zapasy są nadal ograniczone, będziemy konsekwentnie podejmować stanowcze 
wysiłki, aby stan Nowy Jork otrzymał odpowiednią ilość szczepionek i aby chronić 
nasze społeczności najbardziej narażone na tę epidemię”.  
  
W tej fazie dystrybucji szczepionki („2B”) NYSDOH przeznaczył 2000 dawek dla miasta 
Nowy Jork ze względu na dużą koncentrację przypadków w tym obszarze. Pozostała 
część przyznanej partii zostanie rozdzielona między hrabstwa w zależności od liczby 
przypadków małpiej ospy w okolicy, odległości od miasta Nowy Jork i możliwości 
dotarcia do osób uprawionych do szczepienia. Zaleca się, aby wszystkie dawki w tej 
partii zostały podane jako pierwsza dawka w dwudawkowym cyklu szczepienia. Zapasy 
szczepionek są nadal ograniczone, ale najbliższych tygodniach i miesiącach 
spodziewana jest ich większa ilość, co pozwoli zaszczepić mieszkańców stanu Nowy 
Jork dwoma dawkami, po których będzie można ich uznać za w pełni zaszczepionych.  

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.health.ny.gov%2Fdiseases%2Fcommunicable%2Fzoonoses%2Fmonkeypox%2F&data=05%7C01%7CMing-huai.Hall%40otda.ny.gov%7C8a177653925c445502d408da69d1d10a%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637938647147662912%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=VTOIo%2F4KUJcfp68rc7IJt8rKnd9hmXTnliWkkqikWxw%3D&reserved=0


  
Stanowa Komisarz ds. Zdrowia, dr Mary T. Bassett, powiedziała: „Cały czas 
współpracujemy z naszymi partnerami federalnymi w celu zapewnienia dostaw 
potrzebnych szczepionek. Staramy się też udostępnić placówkom opieki zdrowotnej i 
lokalnym departamentom zdrowia w hrabstwach stanu Nowy Jork niezbędne wytyczne, 
zasoby i infrastrukturę. Mieszkańcy powinni mieć dostęp do bieżących informacji o 
małpiej ospie, w tym dotyczących objawów (takich jak wysypki), rozprzestrzeniania się 
wirusa i postępowania w przypadku kontaktu z wirusem. Każda osoba, u której 
wystąpiła wysypka, powinna zapoznać się z informacjami o leczeniu na naszej stronie 
internetowej, a następnie skontaktować się z placówką opieki zdrowotnej”.  
  
NYSDOH dba o sprawiedliwą dystrybucję szczepionek i podobnie jak w pierwszej fazie 
pierwszeństwo mają osoby, które miały lub mogły mieć kontakt z wirusem w obszarach 
o największej liczbie przypadków. Zgodnie z wytycznymi CDC, zalecającymi 
profilaktykę postekspozycyjną (PEP) w przypadku obecnej epidemii małpiej ospy, 
osoby, które miały lub mogły mieć kontakt z wirusem, są traktowane priorytetowo w 
stanowym procesie dystrybucji szczepionek według hrabstw.  
  
Uprawnieni są następujący mieszkańcy stanu Nowy Jork:  
  

• Osoby, które miały kontakt z wirusem małpiej ospy w ciągu ostatnich 14 dni.  
• Osoby o wysokim ryzyku niedawnego kontaktu z wirusem małpiej ospy, w tym 

przedstawiciele społeczności gejów, biseksualistów, transseksualistów i osób 
wykazujących niezgodność płciową oraz innych społeczności mężczyzn 
uprawiających seks z mężczyznami, którzy w ciągu ostatnich 14 dni mieli 
kontakty intymne lub inne bezpośrednie kontakty fizyczne z innymi osobami w 
obszarach dotkniętych małpią ospą.  

• Osoby, które miały bezpośredni kontakt fizyczny z członkami sieci 
społecznościowych, w których występuje ospa małpia, w tym mężczyźni 
uprawiający seks z mężczyznami, którzy poznają partnerów za pośrednictwem 
strony internetowej, aplikacji cyfrowej lub podczas wydarzeń towarzyskich, np. w 
barze lub na imprezie.  

  

Spośród 8822 dawek przyznanych stanowi Nowy Jork przez rząd federalny, 1000 trafi 
do hrabstwa Nassau, 1800 do hrabstwa Suffolk, 2600 do hrabstwa Westchester, 600 do 
hrabstwa Erie, 600 do hrabstwa Monroe i 300 do hrabstwa Saratoga – przy czym 100 z 
300 dawek dla hrabstwa Saratoga będzie pochodzić z partii zarezerwowanej wcześniej 
przez NYSDOH (z fazy „2A”). Hrabstwo Albany, w którym niedawno wykryto pierwszy 
przypadek zakażenia, otrzyma 40 dawek, a 2000 dawek trafi do miasta Nowy Jork.  
  
Oprócz akcji dystrybucji szczepionek NYSDOH rozpoczął szeroko zakrojoną kampanię 
edukacyjną mającą na celu bezpośrednie przekazanie mieszkańcom stanu Nowy Jork 
informacji o małpiej ospie. Działania te obejmują płatne, cyfrowe reklamy skierowane do 
mężczyzn uprawiających seks z mężczyznami oraz utworzenie specjalnej strony 
internetowej z najnowszymi informacjami na temat małpiej ospy. Będzie tam można 

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.health.ny.gov%2Fdiseases%2Fcommunicable%2Fzoonoses%2Fmonkeypox%2F&data=05%7C01%7CMing-huai.Hall%40otda.ny.gov%7C8a177653925c445502d408da69d1d10a%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637938647147662912%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=VTOIo%2F4KUJcfp68rc7IJt8rKnd9hmXTnliWkkqikWxw%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.health.ny.gov%2Fdiseases%2Fcommunicable%2Fzoonoses%2Fmonkeypox%2F&data=05%7C01%7CMing-huai.Hall%40otda.ny.gov%7C8a177653925c445502d408da69d1d10a%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637938647147662912%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=VTOIo%2F4KUJcfp68rc7IJt8rKnd9hmXTnliWkkqikWxw%3D&reserved=0


znaleźć bezpłatne materiały do pobrania, takie jak ulotki, karty informacyjne i plakaty w 
języku angielskim i hiszpańskim. W zeszłym tygodniu gubernator Hochul i NYSDOH 
rozpoczęli nową akcję wysyłania wiadomości SMS z informacjami na temat małpiej 
ospy. W ramach tej akcji mieszkańcy stanu Nowy Jork mogą zasubskrybować 
wiadomości lokalne, zawierające m.in. informacje o dostępności szczepionek i 
możliwości skorzystania z opieki zdrowotnej.  
  
Małpia ospa rozprzestrzenia się przede wszystkim poprzez bliski, fizyczny kontakt 
między ludźmi, co oznacza, że zachorować może praktycznie każdy. Zgodnie z 
bieżącymi danymi na temat epidemii niektóre populacje są nią dotknięte w większym 
stopniu niż inne. Przykładem takiej populacji są mężczyźni uprawiający seks z innymi 
mężczyznami. Na podstawie danych dotyczących poprzednich epidemii na świecie 
można przypuszczać, że w grupie podwyższonego ryzyka wystąpienia ciężkich 
objawów są seniorzy, osoby o osłabionym układzie odpornościowym, osoby w ciąży i 
dzieci poniżej 8. roku życia.  
  
Wszyscy mieszkańcy stanu Nowy Jork mogą podjąć następujące kroki, aby zwiększyć 
swoje bezpieczeństwo i zapobiegać rozprzestrzenianiu się małpiej ospy w swoich 
społecznościach:  
  

• Należy pytać partnerów seksualnych, czy mają wysypkę lub inne objawy małpiej 
ospy.  

• Należy unikać bezpośredniego kontaktu fizycznego z osobami, które mają 
wysypkę lub inne objawy małpiej ospy.  

• W przypadku kontaktu z wirusem lub wystąpienia objawów należy skontaktować 
się z lekarzem, a także zasięgnąć informacji w lokalnym departamencie zdrowia 
na temat możliwości zaszczepienia się.  

• Mieszkańcy stanu Nowy Jork, którzy otrzymają szczepionkę JYNNEOS, powinni 
przyjąć dwie dawki w odstępie czterech tygodni i zachować ostrożność do czasu 
pełnego zaszczepienia, czyli dwa tygodnie po drugiej dawce.  

• W przypadku podejrzenia zakażenia małpią ospą (stwierdzonego osobiście lub 
przez lekarza) należy pozostać w domu. W miarę możliwości należy 
odseparować się od innych członków rodziny i zwierząt domowych.  

• Należy monitorować wiarygodne źródła informacji na temat zdrowia, takie jak 
NYSDOH, CDC i lokalny departament zdrowia.  

  

Mieszkańcy stanu Nowy Jork mogą zasubskrybować alerty w ramach kampanii, 
wysyłając SMS o treści „MONKEYPOX” pod numer 81336 (lub „MONKEYPOXESP” w 
przypadku języka hiszpańskiego). Można też podać swój kod pocztowy, aby 
otrzymywać wiadomości lokalne.  
  
Więcej informacji na temat małpiej ospy, w tym liczby przypadków w poszczególnych 
hrabstwach oraz informacje o metodach leczenia i opiece zdrowotnej, można znaleźć 
na stronie health.ny.gov/monkeypox.  
  

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.health.ny.gov%2Fdiseases%2Fcommunicable%2Fzoonoses%2Fmonkeypox%2F&data=05%7C01%7CMing-huai.Hall%40otda.ny.gov%7C8a177653925c445502d408da69d1d10a%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637938647147662912%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=VTOIo%2F4KUJcfp68rc7IJt8rKnd9hmXTnliWkkqikWxw%3D&reserved=0


Więcej informacji na temat pierwszej partii szczepionek przyznanej stanowi Nowy Jork 
przez administrację federalną można znaleźć tutaj, a dane na temat drugiej partii (2A) – 
tutaj.  
  

###  

  

 
Dodatkowe wiadomości są dostępne na stronie www.governor.ny.gov 
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