
Bezpieczniejsze aktywności świąteczne 
•  Zorganizuj wirtualną imprezę. Jeśli Ty lub Twoi przyjaciele  

i rodzina nie jesteście w pełni zaszczepieni, świętujcie  
wirtualnie. Dołącz do wirtualnego noworocznego balu  
przebierańców. 

•  Udekoruj święta. Udekoruj dom, aby wprowadzić się w świąteczny nastrój. 
Spaceruj po swojej okolicy i ciesz się udekorowanymi domami i sklepami. 
Zatrzymaj się na gorący napój, aby się ogrzać.

•  Twórz wokół siebie świąteczną atmosferę. Zaskocz swojego sąsiada, 
podrzucając mu kilka świątecznych ciasteczek. Wyślij świąteczną kartkę  
do swoich współpracowników lub zadzwoń do przyjaciela, z którym 
od dawna nie rozmawiałeś(-aś). Zaproś kogoś, kto może być sam, aby 
przyłączył się do Twojej świątecznej kolacji. 

•  Ciesz się śniegiem. Ulep bałwana, idź na sanki, pochodź  
w rakietach śnieżnych albo urządź bitwę na śnieżki. 

•  Świąteczne zakupy. Kupuj online, aby uniknąć tłumów lub zamów 
z odbiorem w Twoim ulubionym lokalnym sklepie. Jeśli robisz zakupy  
osobiście, załóż maseczkę, nawet jeśli jesteś zaszczepiony(-a), używaj  
środka dezynfekującego do rąk i kupuj poza godzinami szczytu. 

•  Przygotuj ucztę. Zrób swój ulubiony świąteczny posiłek  
i podziel się nimz bliskimi – zasługujesz na to! 

 Zgromadzenia
Zgromadzenia zwiększają ryzyko zachorowania na COVID-19, zwłaszcza 
jeśli nie wszyscy są zaszczepieni. Spotkania grupowe utrudniają zachowanie 
fizycznego dystansu i nie jest możliwe noszenie maseczki podczas jedzenia  
i picia. Jeśli spotkasz się z innymi:

•  Weź pod uwagę ryzyko: jeśli Ty lub ktoś z Twoich bliskich jest osobą starszą 
lub cierpi na chorobę, która zwiększa ryzyko ciężkiego przebiegu COVID-19, 
rozważ pozostanie w domu i cieszenie się świętami z daleka, zwłaszcza jeśli 
nie masz pełnego szczepienia.

•  Wykonaj test: wykonaj test na COVID-19 przed i po uczestniczeniu w 
zgromadzeniu lub podróży, szczególnie, jeśli będziesz z osobami starszymi 
lub cierpiącymi na chorobę, która zwiększa ryzyko ciężkiego przebiegu 
COVID-19.

Świętuj i zachowaj  
bezpieczeństwo!  
Wskazówki, jak spędzić święta bezpiecznie

Bez względu na to, jak 
świętujesz, pomóż zapobiec 
rozprzestrzenianiu się 
COVID-19.

Jeśli jesteś chory(-a), zostań 
w domu: świętuj w domu, 
jeśli Ty lub członkowie Twojej 
rodziny nie czujecie się dobrze 
lub jeśli wynik ostatniego testu 
na COVID-19 był pozytywny. 
Osoby, które nie są w pełni 
zaszczepione, a niedawno 
miały kontakt z osobą 
chorą na COVID-19, również 
powinny pozostać w domu. 

Zaszczep się: to najlepszy 
sposób na ochronę siebie 
i osób wokół nas przed 
COVID-19. Po pełnym 
zaszczepieniu wszystkie 
czynności stają się 
bezpieczniejsze. Przyjmij 
dawkę przypominającą, 
jeśli możesz, szczególnie, 
jeśli jesteś w grupie 
podwyższonego ryzyka.

Noś maseczkę: możesz 
mieć COVID-19 i nawet 
tego nie wiedzieć. Każdy 
powinien nosić maseczkę 
w miejscach publicznych 
w pomieszczeniach lub 
w zatłoczonych miejscach  
na zewnątrz.
Pamiętaj o myciu rąk: 
myj często ręce wodą z 
mydłem lub używaj środka 
do dezynfekcji rąk na bazie 
alkoholu. Unikaj dotykania 
twarzy nieumytymi rękami i 
zasłaniaj twarz, gdy kaszlesz 
lub kichasz. 

Zaszczep się przeciw COVID-19 i świętuj bezpieczniej. Więcej informacji można 
uzyskać na stronie nyc.gov/covidvaccine. Przedstawiamy wskazówki, które zapewnią 
bezpieczeństwo Tobie, Twoim przyjaciołom i rodzinie.

Polish

https://www1.nyc.gov/site/doh/covid/covid-19-vaccines-po.page


•  Świętuj w małym gronie: im większe grono ludzi, tym większa jest możliwość zarażenia się wirusem 
COVID-19. 

•  Świętuj na zewnątrz: COVID-19 łatwiej rozprzestrzenia się w zamkniętych pomieszczeniach, ponieważ 
jest tam mniejsza cyrkulacja powietrza. Jest to szczególnie ważne zimą, kiedy drzwi i okna są 
pozamykane. 

•  Jedz ze swojego talerza: nie dziel się talerzami, szklankami lub sztućcami. Unikaj wspólnych potraw.

 Podróżowanie 
Podróżowanie może wiązać się z tłumami i odwiedzaniem miejsc o wysokim poziomie COVID-19. Jeśli nie 
jesteś w pełni zaszczepiony(-a), unikaj podróży. Każdy, kto podróżuje, powinien postępować według tych 
wskazówek: 

•  Zakrywaj usta i nos. Maseczki są nadal wymagane w samolotach, pociągach i innych środkach 
transportu, a także na lotniskach i dworcach, nawet jeśli jesteś zaszczepiony(-a). Wejdź na nyc.gov/health 
i szukaj „Commuting Safely During the COVID-19 Public Health Emergency” (Bezpieczne dojazdy 
podczas stanu zagrożenia dla zdrowia publicznego związanego z COVID-19), aby uzyskać więcej porad 
dotyczących podróżowania. 

•  Graj zgodnie z zasadami. Sprawdzaj i postępuj zgodnie ze stanowymi, lokalnymi i krajowymi wytycznymi 
dotyczącymi COVID-19. Jeśli wyjeżdżasz z USA, musisz wykonać test przed powrotem do domu.

•  Zostań w hotelu. Jeśli odwiedzasz przyjaciół lub rodzinę poza miastem, rozważ pobyt w hotelu, jeśli  
Ty lub inni nie jesteście w pełni zaszczepieni. Jeśli masz gości spoza miasta, zaproponuj im to samo.

•  Postępuj zgodnie z wytycznymi dotyczącymi podróży. Obejmują one wykonywanie testu przed i 
po podróży oraz kwarantannę po powrocie (w razie potrzeby). Każdy powinien monitorować objawy 
COVID-19 po podróży. Wejdź na cdc.gov/covidtravel, aby uzyskać więcej informacji.

Wydział Zdrowia NYC może zmienić zalecenia w miarę rozwoju sytuacji.  11.19.21

Aby znaleźć punkt szczepień, wejdź na nyc.gov/vaccinefinder  
lub zadzwoń pod numer 877-829-4692. 

Aby znaleźć punkt wykonywania testów, wejdź na nyc.gov/covidtest  
lub zadzwoń pod numer 311.

Aby uzyskać wsparcie psychiczne, zadzwoń pod numer 888-692-9355  
lub wejdź na nyc.gov/nycwell. 

http://nyc.gov/health
https://www1.nyc.gov/assets/doh/downloads/pdf/covid/covid-19-commuting-safely-po
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/travelers/index.html
http://nyc.gov/vaccinefinder
http://nyc.gov/covidtest
http://nyc.gov/nycwell

