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GUBERNATOR HOCHUL OGŁASZA STAN KLĘSKI ŻYWIOŁOWEJ W 
ODPOWIEDZI NA TRWAJĄCĄ EPIDEMIĘ MAŁPIEJ OSPY  

  
Stan klęski żywiołowej pozwala władzom stanu Nowy Jork na szybsze 
reagowanie na epidemię i zapewnia dodatkowe środki na szczepienia  

  
Rozporządzenie wykonawcze jest dostępne tutaj  

  
  

Gubernator Kathy Hochul wydała dzisiaj Rozporządzenie wykonawcze ogłaszające 
stan klęski żywiołowej w odpowiedzi na trwającą epidemię małpiej ospy. 
Rozporządzenie wykonawcze umożliwia władzom stanu szybszą reakcję na epidemię i 
pozwala pracownikom służby zdrowia na podjęcie dodatkowych kroków, aby 
zaszczepić więcej mieszkańców stanu Nowy Jork.  
  
„Po zapoznaniu się z najnowszymi danymi dotyczącymi epidemii małpiej ospy w stanie 
Nowy Jork, ogłaszam stanowy stan wyjątkowy, aby wzmocnić nasze zdecydowane 
bieżące działania w celu stawienia czoła tej epidemii”, powiedziała gubernator 
Hochul. „Więcej niż jeden na cztery przypadki małpiej ospy w tym kraju znajduje się w 
stanie Nowy Jork, dlatego musimy wykorzystać każde narzędzie w naszym arsenale 
odpowiadając na nie. Szczególnie ważne jest rozpoznanie sposobów, w jaki ta 
epidemia ma obecnie nieproporcjonalny wpływ na pewne grupy ryzyka. Dlatego mój 
zespół i ja pracujemy przez całą dobę, aby zabezpieczyć więcej szczepionek, 
zwiększyć możliwości testowania i odpowiedzialnie edukować społeczeństwo na temat 
tego, jak pozostać bezpiecznym podczas tej epidemii”.  
  
Rozporządzenie wykonawcze w szczególności rozszerza pulę uprawnionych osób, 
które mogą podawać szczepionki przeciwko małpiej ospie, w tym personel EMS, 
farmaceutów i położne; pozwala lekarzom i certyfikowanym pielęgniarkom na 
wydawanie stałych zleceń na szczepionki, które nie są specyficzne dla pacjenta; i 
wymaga od dostawców przesyłania danych o szczepionkach do Departamentu 
Zdrowia Stanu Nowy Jork (New York State Department of Health, NYSDOH).  
  
Dzisiejsze ogłoszenie opiera się na bieżących działaniach stanu Nowy Jork w zakresie 
reagowania na małpią ospę, w tym wysiłkach mających na celu zabezpieczenie 
większej ilości szczepionek, rozszerzenie możliwości testowania oraz dystrybucję 
najnowszych informacji i zasobów wśród jego mieszkańców. Wczoraj gubernator 
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Hochul ogłosiła, że rząd federalny zabezpieczył dodatkowe 110 000 dawek 
szczepionek, co daje w sumie 170 000 dawek dla mieszkańców stanu Nowy 
Jork. Gubernator Hochul i Departament Zdrowia kontynuują bieżącą koordynację 
działań z Białym Domem, Centrum Kontroli i Prewencji Chorób (Center for Disease 
Control and Prevention CDC) oraz Administracją ds. Strategicznej Gotowości i Reakcji 
(Administration for Strategic Preparedness & Response, ASPR), aby zapewnić, że stan 
Nowy Jork nadal będzie otrzymywał swój sprawiedliwy udział w dostawach 
szczepionek, gdy tylko będą one dostępne, zwłaszcza dla tych mieszkańców stanu 
Nowy Jork w społecznościach o wysokim wskaźniku transmisji.  
  
Ostatnio, Komisarz Zdrowia Stanu Nowy Jork dr Mary T. Bassett ogłosiła wirusa 
małpiej ospy bezpośrednim zagrożeniem dla zdrowia publicznego (ITPH) w stanie 
Nowy Jork. Na początku tego miesiąca, NYSDOH uruchomił nową akcję 
powiadamiania SMS-em w celu dostarczenia najnowszych informacji o małpiej ospie 
bezpośrednio do mieszkańców stanu Nowy Jork. Mieszkańcy stanu Nowy Jork mogą 
zasubskrybować powiadomienia SMS – które będą zawierać alerty dotyczące liczby 
przypadków, objawów i rozprzestrzeniania się choroby oraz informacje na temat testów 
i szczepień – wysyłając SMS o treści „MONKEYPOX” pod numer 81336 (lub 
„MONKEYPOXESP” w przypadku języka hiszpańskiego). Aby otrzymywać wiadomości 
lokalne, należy podać swój kod pocztowy.  
  
Na specjalnej stronie internetowej NYSDOH, która jest stale aktualizowana, znajdują 
się bezpłatne materiały do pobrania, w tym karta kieszonkowa, karta informacyjna, 
ulotki i plakaty dostępne w języku angielskim i hiszpańskim. NYSDOH przekazał już te 
materiały organizacjom LGBTQ+, lokalnym departamentom zdrowia w hrabstwach, 
placówkom opieki zdrowotnej i firmom. NYSDOH zaangażował się również w płatną, 
cyfrową kampanię reklamową, aby dotrzeć z informacjami do społeczności 
doświadczających wyższych wskaźników przypadków małpie ospy.  
  
Oprócz działań informacyjnych Departament Zdrowia Stanu Nowy Jork zajmuje się 
rozprowadzaniem szczepionek wśród mieszkańców. Lokalne departamenty zdrowia w 
poszczególnych hrabstwach, do których trafiły szczepionki, bezpośrednio zajmują się 
szczepieniami i samodzielnie ustalają terminy. Dzięki współpracy z władzami hrabstw 
mieszkańcy stanu Nowy Jork, którzy zasubskrybują lokalne alerty, będą mogli 
otrzymywać powiadomienia o dostępności szczepionki, lokalizacji punktów szczepień i 
terminach, a także inne aktualności związane z ospą małpią, dotyczące danej okolicy.  
  
Na początku tygodnia NYSDOH we współpracy z Departamentem Zdrowia i Higieny 
Psychicznej Miasta Nowy Jork (New York City Department of Health and Mental 
Hygiene, NYCDOHMH), zorganizował spotkanie informacyjne na temat małpiej 
ospy dla liderów społeczności, prowadzone przez Stanową Komisarz ds. Zdrowia dr 
Mary T. Bassett i Miejskiego Komisarza ds. Zdrowia dr Ashwina Vasana.  
  
Więcej informacji na temat pierwszej partii szczepionek przyznanej stanowi Nowy Jork 
przez administrację federalną można znaleźć tutaj, a dane na temat drugiej partii – 
tutaj.  
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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.  
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