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GUBERNATOR HOCHUL OGŁASZA URUCHOMIENIE NOWEJ KAMPANII 
INFORMACYJNEJ NA TEMAT LECZENIA COVID-19 W CELU EDUKOWANIA 
MIESZKAŃCÓW STANU NOWY JORK, KTÓRZY MAJĄ POZYTYWNY WYNIK 

TESTU NA OBECNOŚĆ COVID-19  
  

Kampania w mediach o wartości blisko 1 mln USD opiera się na zobowiązaniu 
władz stanu Nowy Jork do zapewnienia wszystkim jego mieszkańcom 

najnowszych informacji na temat leczenia COVID-19  
  

Reklamy na wielu platformach w języku angielskim i hiszpańskim zachęcają 
osoby, które uzyskały pozytywny wynik testu do jak najszybszego rozpoczęcia 

leczenia  
  

Więcej informacji na temat opcji leczenia COVID-19 jest dostępnych tutaj  
  

Zapowiedź jest następstwem wczorajszego ogłoszenia nowej bezpłatnej infolinii 
na temat leczenia  

  
  

Gubernator Kathy Hochul ogłosiła dzisiaj uruchomienie nowej publicznej kampanii 
uświadamiającej o opcjach leczenia dla osób, które mają pozytywny wynik testu na 
COVID-19 i doświadczają objawów. Kampania informacyjna o wartości blisko 1 mln 
USD będzie prowadzona w języku angielskim i hiszpańskim w telewizji, radiu i mediach 
cyfrowych, i ma zachęcać mieszkańców stanu Nowy Jork do wczesnego wykonania 
testu na obecność COVID-19 i jak najszybszego podjęcia leczenia w przypadku 
pozytywnego wyniku. Akcja w mediach jeszcze bardziej podkreśla zaangażowanie 
administracji w edukację wszystkich mieszkańców stanu Nowy Jork na temat leczenia 
COVID-19 i sposobów ochrony przed poważną chorobą.  
  
„Kontynuujemy nasze bieżące działania, aby chronić mieszkańców stanu Nowy Jork w 
czasie przechodzenia przez pandemię", powiedziała gubernator Hochul. „Leczenie 
jest kluczowym narzędziem zmniejszania objawów COVID-19 i zapobiegania 
poważnym chorobom, a ta nowa kampania uświadamia mieszkańców stanu Nowy Jork 
o dostępnych opcjach leczenia”.  
  
Stanowa Komisarz ds. Zdrowia, dr Mary T. Bassett, powiedziała: „Im wcześniej 
rozpocznie się leczenie po pozytywnym wyniku testu, tym jest ono skuteczniejsze dla 
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zmniejszenia objawów i zapobiegania poważniejszej chorobie. Ta nowa kampania 
społeczna ma na celu przekazanie wszystkim mieszkańcom stanu Nowy Jork ważnego 
przesłania o konieczności wykonywania testów, jak tylko pojawią się objawy, oraz o 
natychmiastowego skontaktowania się z lekarzem, aby ustalić, jakie leczenie jest 
najlepszym rozwiązaniem. Najlepszą ochroną przed COVID-19 jest nadal szczepienie i 
przyjmowanie dawek przypominających”.  
  
W ramach kampanii zamieszczono linki do zasobów dotyczących możliwości leczenia 
COVID-19 na stronie internetowej Stanowego Departamentu Zdrowia pod adresem 
health.ny.gov/CovidTreatment. Reklamy na wielu platformach zachęcają mieszkańców 
stanu Nowy Jork, którzy mają pozytywny wynik testu na obecność COVID-19 i 
doświadczają objawów, do rozmowy z lekarzem o możliwościach leczenia. Reklamy 
będą emitowane w telewizji, radiu i mediach cyfrowych do sierpnia 2022 r.  
  
Nowa reklama telewizyjna jest dostępna w języku angielskim i hiszpańskim tutaj:  

• 30-sekundowy spot w języku angielskim.  
• 30-sekundowy spot w języku hiszpańskim.  

  
Poniżej znajduje się 30-sekundowy scenariusz animowanej reklamy wideo:  
  
Jeśli masz pozytywny wynik testu na obecność COVID-19 i doświadczasz objawów, 
zapytaj swojego lekarza o możliwości bezpłatnego leczenia. Nie zwlekaj. Im szybciej 
rozpoczniesz leczenie, tym jest ono skuteczniejsze. W dalszym ciągu najlepszą 
ochroną przed COVID-19 jest zaszczepienie się i przyjmowanie dawek 
przypominających. Jeśli jednak zachorujesz, zostań w domu. A gdy wynik testu jest 
pozytywny, natychmiast porozmawiaj z lekarzem o możliwościach leczenia. Zrób test 
zawczasu. Szybko rozpocznij leczenie. Dowiedz się więcej na stronie 
health.ny.gov/CovidTreatment.  
  
To ogłoszenie, jako część ciągłych działań jej administracji, jest następstwem 
uruchomienia nowej bezpłatnej infolinii, ogłoszonej wczoraj przez gubernator, dla osób, 
które mają pozytywny wynik testu na COVID-19, ale nie posiadają swojego dostawcy 
usług zdrowotnych, aby zapewnić mieszkańcom stanu Nowy Jork ochronę w czasie 
pandemii. Wszyscy mieszkańcy stanu Nowy Jork spoza miasta Nowy Jork, niezależnie 
od dochodów 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 ocenę na stronie internetowej NYS COVID-
19 ExpressCare Therapeutics Access, która obejmuje wizytę telemedyczną. 
Mieszkańcy miasta Nowy Jork powinni zadzwonić pod numer 212-COVID-19.  

  
Odwiedź stronę internetową Departamentu Zdrowia Stanu Nowy Jork, aby uzyskać 
więcej informacji na temat odpowiedzi stanu Nowy Jork na COVID-19.  
  
  

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