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OŚWIADCZENIE GUBERNATOR KATHY HOCHUL W SPRAWIE ROZMOWY Z DR 
ASHISH JHA I DR RAJ PANJABI Z BIAŁEGO DOMU  

   
   
„Dzisiaj rozmawiałam z dr Ashish Jha i dr Raj Panjabi z Białego Domu, aby omówić 
nasze wspólne obawy dotyczące tego, jak zaspokoić potrzeby szczepień przeciwko 
małpiej ospie wśród mieszkańców stanu Nowy Jork. Stan Nowy Jork i administracja 
Bidena będą nadal współpracować nad planami dystrybucji szczepionek, aby zapewnić, 
że stan Nowy Jork otrzyma wystarczającą ilość szczepionek, aby chronić mieszkańców 
– a zwłaszcza tych, którzy mieszkają w społecznościach o wysokim wskaźniku 
transmisji.  
   
„W stanie Nowy Jork odnotowaliśmy nieproporcjonalnie dużą liczbę przypadków małpiej 
ospy, zwłaszcza w obrębie naszych społeczności LGBTQ+, które zostały szczególnie 
mocno nimi dotknięte. Zdaję sobie sprawę z obaw i niepokoju, jakie wywołała ta 
epidemia, zwłaszcza u mieszkańców stanu Nowy Jork należących do społeczności 
LGBTQ+, dlatego mój zespół i ja będziemy kontynuować trwającą przez całą dobę 
pracę, aby zabezpieczyć jak najwięcej szczepionek dla naszych mieszkańców.   
   
„W efekcie stałych rozmów członków mojej administracji z Zespołem ds. reagowania na 
małpią ospę w Centrum Kontroli i Zapobiegania Chorobom (Centers for Disease Control 
and Prevention, CDC), z przyjemnością dzielę się wiadomością, że władze stanu Nowy 
Jork były w stanie zabezpieczyć znaczną liczbę szczepionek, aby kontynuować nasze 
wysiłki w reagowaniu i zaspokajaniu potrzeb naszych najbardziej zagrożonych 
populacji, szczególnie homoseksualnych mężczyzn. Dzięki już istniejącym 
partnerstwom w zakresie zdrowia publicznego i wysiłkom na rzecz współpracy, stan 
Nowy Jork będzie miał wkrótce do dyspozycji 8195 dawek szczepionki. Będziemy nadal 
współpracować z dr Jha i rządem federalnym, aby zapewnić, że przyszłe alokacje 
odzwierciedlają potrzeby mieszkańców stanu Nowy Jork. 
 
„Jako Wasza gubernator, jestem zaangażowana w ochronę naszych najbardziej 
narażonych społeczności i zapewnienie sprawiedliwego podziału zasobów i informacji. 
Jestem wdzięczna prezydentowi Bidenowi, wiceprezydent Harris i dr Jha za pomoc w 
zabezpieczeniu dodatkowych dawek szczepionki dla mieszkańców stanu Nowy Jork i 
liczę na naszą dalszą wspólną pracę w utrzymaniu bezpieczeństwa lokalnej populacji”.  
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