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Co należy wiedzieć na temat zlokalizowanych ograniczeń strefowych na terenie 

stanu Nowy Jork 
 
 
COVID-19 nadal rozprzestrzenia się w Nowym Jorku (NYC) i notowany jest niepokojący wzrost 
zakażeń w lokalnych społecznościach. W związku z inicjatywą działań zgrupowanych (ang. cluster 
action initiative) stanu Nowy Jork (NYS) wymagane jest wprowadzenie ograniczeń w strefach, w 
których władze stanu zidentyfikowały zwiększoną liczbę zakażeń. Strefy te mogą być czerwone, 
pomarańczowe lub żółte, a w zależności od koloru obowiązują w nich inne ograniczenia.  

 
Aby uzyskać więcej informacji na temat inicjatywy działań zgrupowanych, w tym stosowanych 
wskaźników, lub sprawdzić, czy działalność danej firmy jest „niezbędna” w świetle wytycznych 
stanowych, należy odwiedzić witrynę internetową NYS.  
 
 
Aby znaleźć swoją strefę, należy odwiedzić witrynę nyc.gov/covidzone. Prosimy regularnie 
sprawdzać tę stronę, aby uzyskać aktualne informacje o klasyfikacjach.  

 

 
Informacje dotyczące wymogów, które należy spełnić przed wznowieniem 
działalności firmy w danej branży, można znaleźć w witrynie internetowej 
New York Forward. Dodatkowe wytyczne można znaleźć w witrynie 
Wydziału Zdrowia NYC oraz w serwisie NYC Business.  

         
Dodatkowe wytyczne dla szkół w mieście Nowy Jork można znaleźć w witrynach 
internetowych Wydziału Edukacji oraz Wydziału Zdrowia.   
 
 
Wszyscy nowojorczycy mogą podjąć kilka prostych kroków, aby zapobiec rozprzestrzenianiu się 
COVID-19: 

• Pozostanie w domu: Osoby, które nie czują się dobrze bądź otrzymały ostatnio dodatni wynik testu 
na COVID-19, pozostawały w bliskim kontakcie z osobą chorującą na COVID-19 lub niedawno 
podróżowały, powinny pozostać w domu. Z domu można wychodzić w celu uzyskania niezbędnej 
opieki medycznej i załatwienia innych niezbędnych spraw.  

• Zachowywanie dystansu fizycznego od innych osób: Należy zachować dystans co najmniej 6 stóp (2 
metrów) od innych, nawet w przypadku noszenia okrycia twarzy. Nie należy uczestniczyć w dużych 
zgromadzeniach, zwłaszcza w przestrzeniach zamkniętych.  

• Noszenie zakrycia twarzy: Chrońmy innych wokół siebie. Nawet osoby bezobjawowe mogą zarażać 
innych i rozprzestrzeniać chorobę poprzez kaszel, kichanie lub mówienie. Prawidłowo noszone 
okrycie twarzy (zasłaniające zarówno nos, jak i usta) może pomóc zmniejszyć rozprzestrzenianie się 
COVID-19. 

• Dbanie o higienę rąk: Należy często myć ręce wodą z mydłem lub używać środków dezynfekujących 
do rąk, jeśli woda i mydło nie są dostępne; należy również regularnie czyścić często dotykane 
powierzchnie; unikać dotykania twarzy nieumytymi dłońmi; kichać i kaszlać w zgięcie łokcia, a nie w 
dłonie. 

https://forward.ny.gov/cluster-action-initiative
https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-announces-updated-zone-metrics-hospital-directives-and-business-guidelines
https://esd.ny.gov/ny-cluster-action-initiative-guidance
https://nyc.gov/covidzone
https://forward.ny.gov/reopening-new-york-city
https://forward.ny.gov/reopening-new-york-city
https://www1.nyc.gov/site/doh/covid/covid-19-businesses-and-facilities.page
https://www1.nyc.gov/nycbusiness/article/reopening-guide
https://www.schools.nyc.gov/school-life/health-and-wellness/coronavirus-update
https://www1.nyc.gov/assets/doh/downloads/pdf/covid/businesses/covid-19-nonpublic-schools-yellow-zone-requirements.pdf
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• Wykonanie testu: Aby znaleźć placówkę oferującą testy w kierunku COVID-19 w pobliżu swego 
miejsca zamieszkania, należy odwiedzić stronę nyc.gov/covidtest lub zadzwonić pod numer 
212-268-4319. W wielu miejscach, w tym we wszystkich placówkach obsługiwanych przez 
Health + Hospitals i Wydział Zdrowia NYC, testy są oferowane bezpłatnie. 

•  
Ogólne informacje na temat COVID-19 można znaleźć na stronie nyc.gov/health/coronavirus. W celu 
uzyskania aktualnych informacji na temat kroków podejmowanych przez stan w odpowiedzi na COVID-19 
należy odwiedzić witrynę coronavirus.health.ny.gov. 
 
Miasto Nowy Jork może zmienić zalecenia w miarę rozwoju sytuacji.     12.16.20 

http://www.nyc.gov/covidtest
https://www1.nyc.gov/site/doh/covid/covid-19-main.page
https://coronavirus.health.ny.gov/home
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