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GUBERNATOR HOCHUL ZAPOWIADA URUCHOMIENIE NOWEJ SPECJALNEJ 
INFOLINII DLA OSÓB WYMAGAJĄCYCH LECZENIA COVID-19 PRZEZ STANOWY 

DEPARTAMENT ZDROWIA WE WSPÓŁPRACY Z NYC HEALTH + HOSPITALS  
  

Infolinia 888-TREAT-NY działa z wykorzystaniem wirtualnej platformy 
ExpressCare NYC Health + Hospitals  

  
Sprawdzone i skuteczne opcje leczenia COVID-19  

  
Ogólnostanowa specjalna infolinia pomoże zmniejszyć bariery w leczeniu COVID-

19 dla wszystkich społeczności  
  
  
Gubernator Kathy Hochul zapowiedziała dzisiaj, w ramach trwających działań jej 
administracji, uruchomienie nowej, darmowej specjalnej infolinii dla osób, które mają 
pozytywny wynik testu na COVID-19, jednak nie posiadają swojego dostawcy usług 
medycznych, aby zapewnić mieszkańcom stanu Nowy Jork ochronę w czasie pandemii. 
Ta specjalna infolinia, 888-TREAT-NY, została uruchomiona przez Departament 
Zdrowia Stanu Nowy Jork (New York State Department of Health) po zawarciu 
porozumienia w sprawie wykorzystania platformy Virtual ExpressCare obsługiwanej 
przez NYC Health + Hospitals.  
  

„Osiągnęliśmy prawdziwy postęp w naszej walce z COVID-19, jednak z uwagi na to, że 
nowe warianty są nadal przenoszone, ważne jest dostosowywanie i rozszerzanie 
naszych działań w celu ochrony mieszkańców stanu Nowy Jork”, powiedział 
gubernator Hochul. „Nasza nowa specjalna infolinia dla osób wymagających leczenia 
COVID-19 zapewni mieszkańców stanu Nowy Jork lepszy dostęp do wczesnego 
leczenia, które pomaga zapobiec ciężkiej chorobie”.  

  
„Ta nowa specjalna infolinia jest bardzo potrzebnym zasobem dla rodzin w ciężkiej 
sytuacji, które mogą nie mieć natychmiastowego dostępu do pracowników służby 
zdrowia”, powiedział wicegubernator Delgado. „Ponieważ nowe szczepy wirusa 
COVID nadal atakują nasze najbardziej zagrożone społeczności, ważne jest, abyśmy 
wykorzystali wszystkie dostępne nam środki do dalszej walki z tym wirusem. Specjalna 
infolinia jest kluczowa dla zapewnienia, że osoby, które mają trudności z opuszczeniem 
domu, aby uzyskać dostęp do opieki zdrowotnej, otrzymują pomoc, której potrzebują”.  
  



Wszyscy mieszkańcy stanu Nowy Jork spoza miasta Nowy Jork, niezależnie od 
dochodu lub ubezpieczenia zdrowotnego, którzy mają pozytywny wynik testu na 
COVID-19, kwalifikują się do oceny pod kątem leczenia dzwoniąc pod numer 888-
TREAT-NY (888-873-2869) lub wypełniając formularz oceny na platformie NYS COVID-
19 ExpressCare Therapeutics Access, co obejmuje również poradę telemedyczną. 
Mieszkańcy miasta Nowy Jork powinni zadzwonić pod numer 212-COVID-19.  
  
Infolinia jest dostępna 24 godziny na dobę, siedem dni w tygodniu i obsługiwana przez 
doświadczonych specjalistów z Health + Hospitals, posiadających przeszkolenie 
kliniczne, aby przepisać leczenie, a w razie potrzeby zapewnić odpowiednie 
skierowanie. Platforma ExpressCare to usługa, która umożliwia mieszkańcom stanu 
Nowy Jork otrzymanie wirtualnej opieki od dostawcy NYC Health + Hospitals.  
  
Porada telemedyczna będzie obejmować ocenę kliniczną przez dostawców usług 
medycznych, którzy określą odpowiedni plan leczenia COVID-19, obejmujący również 
wypisanie recepty na Paxlovid lub Molnupiravir. Potwierdzono, że te doustne leki 
przeciwwirusowe zmniejszają ryzyko hospitalizacji dla osób zagrożonych ciężkim 
przebiegiem choroby. Podane wkrótce po otrzymaniu wyniku pozytywnego w kierunku 
COVID-19 pomagają one również zwalczać infekcję i skrócić czas powrotu do zdrowia.  
  
Ponieważ każde leczenie wymaga posiadania recepty, osoby, które mają pozytywny 
wyniki testu na COVID-19 powinny porozmawiać ze swoim dostawcą usług 
medycznych lub zadzwonić pod numer 888-TREAT-NY, aby ustalić, jakie leczenie jest 
dla nich najlepsze. Stan Nowy Jork otrzymuje tygodniowy przydział zarówno 
Paxlovid jak Molnupiravir od Departamentu Zdrowia i Usług Społecznych USA (U.S. 
Department of Health & Human Services).  
  
Komisarz Departamentu Zdrowia dr Mary T. Bassett powiedziała: „Każdy 
mieszkaniec stanu Nowy Jork powinien mieć dostęp do najnowszego leczenia COVID-
19 niezależnie od tego, czy posiada stałego dostawcę usług medycznych. Dzięki 
umowie Departamentu z NYC Health + Hospitals, nasza nowa specjalna infolinia linia 
leczenia COVID-19 pod numerem 888-TREAT-NY jest kolejnym narzędziem do 
zmniejszenia barier w leczeniu i pomoże zapewnić społecznościom od dawna 
pozostającym w trudnej sytuacji dostęp do takiej samej opieki, jak inni mieszkańcy 
stanu Nowy Jork”.  
  
Prezydent i dyrektor generalny NYC Health + Hospitals, Mitchell Katz powiedział: 
„NYC Health + Hospitals jest dumny z partnerstwa z Biurem Gubernatora i Stanowym 
Departamentem Zdrowia, aby zaoferować leczenie COVID-19 wszystkim osobom w 
naszym stanie poprzez nasz sprawdzony program Virtual ExpressCare. Platforma 
Virtual ExpressCare jest istotną częścią naszej strategii, aby zapewnić, że każda osoba 
w mieście Nowy Jork ma dostęp do opieki i leczenia COVID-19, którego potrzebuje, i 
zapewni ona te same zasoby i możliwości wszystkim mieszkańcom w całym stanie”.  
  
Burmistrz miasta Nowy Jork, Eric Adams, powiedział: „Każdy mieszkaniec stanu 
Nowy Jork zasługuje na dostęp do wysokiej jakości, sprawiedliwej opieki zdrowotnej, 
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niezależnie od statusu ubezpieczenia. Dzięki programowi Virtual ExpressCare 
prowadzonemu przez NYC Health + Hospitals tysiące obywateli stanu Nowy Jork 
uzyskało dostęp do zasobów COVID-19. Jestem dumna, że dzięki współpracy z 
gubernator Hochul i komisarz Bassett mieszkańcy całego stanu, niezależnie od tego, 
czy posiadają swojego dostawcę usług medycznych, będą mieć dostęp do niezbędnych 
i ratujących życie metod leczenia”.  
  
W ramach umowy, ubezpieczeni pacjenci zapłacą kwotę współpłatności w oparciu o ich 
plan, a Departament Zdrowia Stanu Nowy Jork pokryje koszty usługi dla osób 
nieposiadających ubezpieczenia zdrowotnego.  
  
Więcej informacji o możliwościach leczenia COVID-19 na stronie 
health.ny.gov/CovidTreatment  
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