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GUBERNATOR HOCHUL OGŁASZA NOWE INICJATYWY W ZAKRESIE 
GOTOWOŚCI NA WYPADEK COVID-19 W CELU OCHRONY ZDROWIA 

PUBLICZNEGO I WSPARCIA BIEŻĄCYCH DZIAŁAŃ W OBLICZU PANDEMII  
  

Stan Nowy Jork opracowuje „jesienny plan działania” na wypadek wystąpienia 
fali sezonowych zachorowań w związku z powrotem do szkoły  

  
Ogłoszenie zapytania ofertowego na przeprowadzenie niezależnego przeglądu 

działań podjętych przez władze stanowe w obliczu pandemii COVID-19  
  
  

Gubernator Kathy Hochul ogłosiła dziś nowe inicjatywy w zakresie gotowości do walki z 
COVID-19 w celu ochrony zdrowia publicznego i wsparcia bieżących działań 
administracji stanu Nowy Jork w obliczu pandemii. Gubernator Hochul ogłosiła, że 
władze stanowe ściśle współpracują z ekspertami w dziedzinie zdrowia publicznego, 
aby opracować jesienny plan działania w celu rozwiązania problemu potencjalnej 
sezonowej fali zachorowań na COVID-19 pod koniec roku, a także strategii, które 
pozwolą uczniom bezpiecznie powrócić jesienią do szkoły. Gubernator Hochul 
poinformowała również o ogłoszeniu zapytania ofertowego na przeprowadzenie 
niezależnego przeglądu po zakończeniu działań, aby ocenić podjęte przez władze 
stanowe działania w obliczu COVID-19, aby określić, co zadziałało, a co nie. Przegląd 
ten ma również służyć jako przewodnik dla wszystkich samorządów lokalnych 
planujących działania w zakresie reagowania kryzysowego.  
  
„Od pierwszego dnia, moim głównym priorytetem było zapewnienie bezpieczeństwa 
mieszkańcom stanu Nowy Jork, szczególnie w obliczu tej pandemii”, powiedziała 
gubernator Hochul. „Mój zespół pracuje przez całą dobę, aby wzmocnić naszą 
gotowość na wypadek nadejścia przyszłych fal pandemii i innych związanych z nią 
sytuacji kryzysowych w zakresie zdrowia publicznego zarówno w perspektywie 
krótkoterminowej, jak i długoterminowej. Dokonaliśmy prawdziwego postępu w naszej 
walce z COVID-19 i pozostajemy czujni, tak aby stan Nowy Jork wyszedł z niej 
silniejszy niż kiedykolwiek wcześniej”.  
  
„W miarę postępu pandemii i ciągłych zmian, musimy zachować czujność i być 
przygotowani na pojawienie się nowych szczepów”, powiedział wicegubernator 
Antonio Delgado. „Wraz z powrotem uczniów do szkół jesienią, musimy mieć gotowy 
plan reagowania na pojawiające się w przyszłości warianty”.  



  
Planowanie działań jesiennych  
Władze stanowe aktywnie przygotowują jesienny plan działań, aby zająć się 
potencjalnymi falami pandemii pod koniec roku. Planowanie odbywa się w konsultacji z 
ekspertami w dziedzinie polityki zdrowotnej, a także wykorzysta doświadczenia 
mieszkańców stanu Nowy Jork, którzy w przeprowadzonym w czerwcu badaniu opinii 
publicznej wypełnili ankietę dotyczącą kwestii związanych z pandemią.  
  
Plany na jesień skupią się między innymi na poniższych kwestiach:  

• Strategia powrotu do szkoły, w tym rozdanie szkołom 3 mln testów przed 
rozpoczęciem roku szkolnego.  

• Zaszczepienie i podanie dawek przypominających większej liczbie 
mieszkańców stanu Nowy Jork, w tym możliwość ponownego 
uruchomienia punktów szczepień masowych, jeśli zajdzie taka potrzeba.  

• Zachęcanie mieszkańców stanu Nowy Jork do wczesnego i częstego 
testowania.  

• Promowanie większego dostępu do leczenia i terapii, w tym niedawno 
uruchomionej ogólnostanowej infolinii dla mieszkańców stanu Nowy Jork, 
którzy mogą nie mieć natychmiastowego dostępu do pracowników służby 
zdrowia, jak również stałe zaangażowanie we wspieranie mieszkańców 
stanu Nowy Jork zmagających się ze skutkami tzw. długiego COVID  

• Przygotowanie zapasów środków ochrony indywidualnej (PPE), w tym 20 
mln gotowych do użycie testów.  

• Wzmocnienie naszych systemów szpitalnych, w tym, w razie potrzeby, 
przygotowanie do rozbudowy stanowego centrum operacyjnego na 
wypadek wystąpienia fali zachorowań (Surge Operations Center)  

• Współpraca z partnerami na szczeblu federalnym i lokalnym.  
  
Prezentacja gubernator Hochul na temat planu jesiennych działań jest dostępna tutaj.  
  
Przegląd po zakończeniu działań podjętych w obliczu pandemii  
W ramach bieżących wysiłków administracji stanu Nowy Jork w zakresie gotowości na 
wypadek pandemii gubernator Hochul ogłosiła również zapytanie ofertowe w celu 
opracowania przeglądu po zakończeniu działań podjętych w obliczu pandemii. Celem 
przeglądu po zakończeniu działań jest przegląd działań administracji stanowej w obliczu 
pandemii COVID-19, określenie, co zadziałało, a co nie, oraz zbadanie, w jaki sposób 
władze mogą poprawić podejmowane działania. Przegląd posłuży również jako 
przewodnik dla władz stanu Nowy Jork i innych stanów, z którego będą mogły korzystać 
w celu szybkiego i skutecznego reagowania na poważne sytuacje kryzysowe, 
niezależnie od tego, czy będą to pandemie, klęski żywiołowe czy inne stany kryzysowe 
powodujące poważne zakłócenia w normalnym funkcjonowaniu.  
  
W ramach przeglądu zostaną zrealizowane następujące cele:  

• Przegląd działań władz stanowych w obliczy pandemii COVID-19.  
• Określenie mocnych stron, najlepszych praktyk, a także obszarów, w 

których polityka nie spełniała potrzeb społeczeństwa oraz wyciągnięcie 

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2Fnews%2Fgovernor-hochul-announces-launch-new-covid-19-treatment-hotline-state-department-health%23%3A~%3Atext%3DAll%2520New%2520Yorkers%2520outside%2520of%2Cwebsite%252C%2520which%2520includes%2520a%2520telemedicine&data=05%7C01%7CMing-huai.Hall%40otda.ny.gov%7C15d82322525844bc1b4608da6a75f40f%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637939352093572670%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=4cKqT6QMg%2BqMZwx%2FlSUKnIPDqblxcqPVzUac9QJVQjw%3D&reserved=0
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kluczowych wniosków w celu poprawy gotowości i reagowania w zakresie 
zdrowia publicznego.  

• Przedstawianie kluczowych ustaleń w sposób uporządkowany i terminowy 
oraz udzielanie wyjaśnień w razie potrzeby.  

• Przedstawienie kluczowych zaleceń i nadanie im priorytetów lub ich 
skategoryzowanie.  

• Przygotowanie dla władz stanowych przewodnika dot. planowania do 
wykorzystania w przyszłych sytuacjach kryzysowych, w tym określenie 
pierwszych działań, jakie administracja powinna podjąć, gdy występuje 
sytuacja kryzysowa wykraczająca poza istniejące plany na poziomie 
Covid-19 oraz przedstawienie zaleceń dotyczących podejścia do 
podejmowania decyzji wykonawczych i kierowania nimi.  

• Zalecenia powinny być konkretne, wykonalne, określone w czasie, 
mierzalne i odpowiednio przełożone na plany działania.  

  
Przegląd skupi się między innymi na następujących głównych obszarach działań 
podjętych przez władze stanowe w obliczu pandemii COVID:  

• Przegląd polityk i wytycznych dotyczących zarządzania szpitalami i 
przychodniami w świetle wymagań związanych z pandemią, w tym tego, 
które procedury medyczne można i należy kontynuować.  

• Przegląd polityk i wytycznych dotyczących przenoszenia osób, 
szczególnie tych najbardziej narażonych, do placówek zbiorowych, w tym 
schronisk dla bezdomnych, domów pobytu grupowego, domów opieki, 
aresztów i więzień, a także określenie, które podmioty mają największe 
kwalifikacje do podejmowania takich decyzji oraz skuteczność kontroli 
zakażeń w tych miejscach.  

• Przegląd polityk i wytycznych dotyczących zamykania i ponownego 
otwierania instytucji edukacyjnych, a także sposobu postępowania z 
programami edukacji wczesnoszkolnej, szkolnej, specjalnej i pomaturalnej 
podczas COVID-19 oraz sposobu postępowania w przypadku przyszłych 
sytuacji kryzysowych.  

• Czynniki pozwalające określić, które przedsiębiorstwa, branże i funkcje 
powinny być uznane za istotne i do jakich celów.  

• Zabezpieczanie i zakup niezbędnych towarów i usług w celu zaspokojenia 
potrzeb mieszkańców stanu Nowy Jork.  

• Ochrona potrzebna dla podstawowych pracowników w miejscu pracy oraz 
programy i usługi potrzebne tym pracownikom, którzy często pochodzą z 
kolorowych społeczności o niskich dochodach.  

• Współpraca władz stanowych z ich federalnymi i lokalnymi 
odpowiednikami, w tym relacje z burmistrzami, władzami hrabstw i innymi 
wybieranymi urzędnikami.  

• Skuteczna edukacja i komunikacja ze społeczeństwem, w tym 
udostępnianie danych i innych informacji.  

• Personel i wiedza specjalistyczna potrzebna do zaplanowania i wdrożenia 
procedur awaryjnych oraz specyficznych funkcji, które muszą być 
zapewnione.  



  
W ramach rocznego okresu obowiązywania umowy konsultant jest zobowiązany do 
zaplanowania i dostarczenia wstępnych ustaleń dotyczących obszarów priorytetowych 
w ciągu sześciu miesięcy od daty rozpoczęcia umowy. Bardziej szczegółowa analiza i 
dodatkowe obszary zostaną włączone w ciągu kolejnych sześciu miesięcy, a ostateczny 
raport z działań zostanie sporządzony w ciągu jednego roku.  
 
Celem przeglądu jest lepsze poinformowanie o działaniach stanu Nowy Jork w obliczu 
pandemii i nie ma on być sprzeczny z innymi zewnętrznymi i aktualnie realizowanymi 
przeglądami. Do nadzorowania przebiegu przeglądu po zakończeniu działań gubernator 
wyznaczyła Jackie Bray, komisarz Wydziału Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Służb 
Ratowniczych Stanu Nowy Jork (New York State Division of Homeland Security and 
Emergency Services).  
  
Kopia zapytania ofertowego (RFP) jest dostępna tutaj.  
  

  
###  

  

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