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Bezpieczne dojazdy podczas stanu zagrożenia dla zdrowia publicznego 
związanego z COVID-19 

  
W miarę jak coraz częściej poruszamy się po mieście, ważne jest, aby nadal podejmować kroki mające 
na celu zapobieganie transmisji COVID-19. 
 
Szczepienie jest najlepszym sposobem na zapewnienie sobie i innym osobom ochrony przed COVID-19. 
Szczepionki przeciwko COVID-19 są darmowe, bezpieczne i skuteczne. Więcej informacji można uzyskać 
na stronie nyc.gov/covidvaccine. Aby znaleźć punkt szczepień, odwiedź stronę vaccinefinder.nyc.gov 
lub zadzwoń pod numer 877-829-4692. 

 
Każda osoba musi nosić nakrycie twarzy we wszystkich środkach transportu publicznego (w tym w 
samochodach), nawet jeśli jest zaszczepiona przeciwko COVID-19. Ponadto, każda osoba powinna 
pozostać w domu, jeśli ma objawy COVID-19 lub jeśli ostatnio jej test na obecność COVID-19 dał 
wynik pozytywny, niezależnie od tego, czy została zaszczepiona, czy nie. 
 
Wskazówki, które sprawią, że Twoja podróż będzie bezpieczniejsza i łatwiejsza: 

• Wybieraj chodzenie pieszo lub jazdę na rowerze, kiedy to możliwe. Chodzenie pieszo lub jazda 
na rowerze zmniejsza poziom zatłoczenia, jest dobre dla środowiska i wprowadza aktywność 
fizyczną do naszego grafiku dnia.  

• W przypadku jazdy na rowerze zawsze noś kask i planuj trasę tak, aby w jak największym stopniu 
korzystać z chronionych ścieżek rowerowych. Ściągnij mapę ścieżek rowerowych tutaj. Odwiedź 
stronę internetową Wydziału ds. Komunikacji NYC, aby dowiedzieć się o przepisach dotyczących 
jazdy na rowerze NYC i uzyskać wskazówki dotyczące bezpieczeństwa.  

• Odwiedź stronę new.mta.info przed opuszczeniem swego miejsca pobytu w celu sprawdzenia 
czy na trasie przejazdu nie wystąpiły problemy. Możesz również zapisać się na powiadomienia e-
mail i tekstowe. 

• W przypadku korzystania z usług samochodowych należy zawsze zapinać pasy bezpieczeństwa. 
 
Jeśli nie jesteś w pełni zaszczepiony(-a) przeciwko COVID-19, podejmij te dodatkowe środki 
ostrożności. 
 
Ogólne zasady ruchu drogowego 

• Bądź dobrze przygotowany(-a). Przynieś środek dezynfekujący do rąk na bazie alkoholu, 
chusteczki dezynfekujące i okrycie twarzy. 

• Przygotuj plan podróży. Pomyśl o najbardziej bezpośrednim sposobie dotarcia na miejsce przez 
najmniej uczęszczany obszar, dbając o bezpieczeństwo swoje i innych.  

• Odpowiednio zaplanuj czas. Podróżuj poza godzinami szczytu, jeśli to możliwe, a także daj sobie 
więcej czasu w przypadku zmiany w czasie podróży. 

• Utrzymuj czystość. Po dotknięciu powierzchni, takich jak klamki drzwi, poręcze, pasy 
bezpieczeństwa i automaty płatnicze, używaj środka do dezynfekcji rąk. Po dotarciu na miejsce 
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przeznaczenia wymyj ręce wodą z mydłem. Korzystaj z płatności bezdotykowych, jeśli to 
możliwe.  

 
Chodzenie pieszo i jazda na rowerze  

• Unikaj zatłoczonych ulic, jeśli to możliwe. 
• Noś zakrycie twarzy nad nosem i ustami, jeśli nie jest możliwe zachowanie odległości 2 metrów 

od innych osób.  
• Użyj ściereczki dezynfekującej do czyszczenia często dotykanych powierzchni roweru przed i po 

użyciu, takich jak kierownica, przerzutki, uchwyty hamulców i siodełko. 
 
Jazda metrem, koleją, autobusami i promami 

• Przez cały czas noś na twarzy maskę lub osłonę, która zakrywa nos i usta. 
• Podczas oczekiwania na środek transportu zachowaj jak największą odległość od innych osób. 
• Korzystaj ze wszystkich dostępnych wyjść, aby zmniejszyć poziom zatłoczenia. 
• Jeśli pociąg, autobus lub prom są zbyt zatłoczone, poczekaj na następny.  
• Trzymaj się poręczy, drążków metra i uchwytów, ale unikaj dotykania twarzy. 
• Jeśli pogoda na to pozwala, zostań na zewnątrz, gdy jesteś na promie. 

 
Jazda pojazdami do transportu osób (np. taksówki, serwisy samochodowe korzystające z aplikacji, 
usługi przewozowe i Access-A-Ride) 

• Podróżuj sam(-a) lub z członkami swojego gospodarstwa domowego lub kręgu towarzyskiego.  
• Przez cały czas noś na twarzy maskę lub osłonę, która zakrywa nos i usta. Jeśli kierowca nie nosi 

osłony twarzy lub nosi ją nieprawidłowo, zwróć mu uwagę, jeśli nie czujesz się bezpiecznie, lub 
poczekaj na kolejny samochód. 

• Zwiększ wentylację, prosząc kierowcę o otwarcie okien lub ustawienie wentylacji na tryb bez 
recyrkulacji. 

• Usiądź na tylnym siedzeniu i usiądź jak najdalej od kierowcy (np. na tylnym siedzeniu po stronie 
pasażera lub, w przypadku pojazdów wielorzędowych, w tylnym rzędzie).  

• Jeśli pojazd wyposażony jest w plastikową przegrodę, poproś kierowcę o jej zamknięcie, jeśli jest 
otwarta. 

 
 
Wydział Zdrowia NYC może zmienić zalecenia w miarę rozwoju sytuacji.     6.17.21 
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