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COVID-19: Ogólne wytyczne dla kierowców pojazdów  
  
Niniejszy dokument zawiera ogólne wskazówki i środki bezpieczeństwa, które mają pomóc 
kierowcom pojazdów innych niż awaryjne chronić siebie i swoich pasażerów oraz pomóc 
zapobiec rozprzestrzenianiu się COVID-19. Wykonawcy zatrudnieni przez placówkę medyczną, 
zapewniający transport dla pacjentów, powinni przestrzegać wytycznych przekazanych przez ich 
przedsiębiorstwo. W celu uzyskania zaktualizowanych informacji ogólnych dotyczących COVID-
19 zapoznaj się „What You Need to Know Now About COVID-19” (Co musisz teraz wiedzieć o 
COVID-19) lub wejdź na stronę nyc.gov/health/coronavirus i wyszukaj „What You Need to 
Know Now About COVID-19” (Co musisz teraz wiedzieć o COVID-19).  
  
Kierowcy posiadający licencję Komisji ds. Taksówek i Limuzyn NYC (NYC Taxi and Limousine 
Commission, TLC) są uprawnieni do szczepień przeciwko COVID-19. Aby zapoznać się z listą 
wszystkich kwalifikujących się grup, wejdź na stronę nyc.gov/covidvaccinedistribution. 
Szczepienia przeciwko COVID-19 są bezpieczne i skuteczne. Zaszczepienie się jest 
najważniejszym sposobem na ochronę przed zachorowaniem na COVID-19, hospitalizacją i 
śmiercią. Więcej informacji na temat szczepień można znaleźć na stronie nyc.gov/covidvaccine. 
Aby znaleźć punkt szczepień i umówić się na wizytę, wejdź na stronę vaccinefinder.nyc.gov. 
Jeśli potrzebujesz pomocy w umówieniu się na wizytę w prowadzonym przez miasto punkcie 
szczepień, zadzwoń pod numer 877-829-4692. 
 
Pamiętaj, by wykonywać cztery kluczowe czynności zapobiegające rozprzestrzenianiu się 
COVID-19 nawet wtedy, gdy Ty, Twoi pracownicy bądź pasażerowie otrzymali szczepienie 
przeciwko COVID-19:  

• Chore osoby powinny zostać w domu.  
o Monitoruj stan swego zdrowia, a jeśli jesteś chory(-a), nie wychodź z domu poza 

sytuacjami kiedy musisz uzyskać niezbędną opiekę medyczną (co obejmuje 
wykonanie testu na COVID-19) lub jeśli musisz załatwić inne niecierpiące zwłoki 
sprawy.  

o Osoby, które były lub mogły być zakażone COVID-19, powinny zostać w domu do 
momentu, gdy spełnione będą wszystkie z następujących warunków:  
 minęło co najmniej 10 dni od pierwszego wystąpienia objawów  
 przez ostatnie 24 godziny nie wystąpiła gorączka bez stosowania leków 

obniżających gorączkę  
 nastąpiła poprawa w ogólnym stanie zdrowia  

o Jeśli wynik testu na obecność wirusa wywołującego COVID-19 w postaci wymazu 
lub badania śliny był dodatni, ale nigdy nie wystąpiły objawy, pozostań w domu 
przez 10 dni od daty testu.  

https://www1.nyc.gov/assets/doh/downloads/pdf/imm/coronavirus-factsheet.pdf
https://www1.nyc.gov/site/doh/covid/covid-19-main.page
https://www1.nyc.gov/site/doh/covid/covid-19-vaccine-eligibility.page
https://www1.nyc.gov/site/doh/covid/covid-19-vaccines.page
https://vaccinefinder.nyc.gov/
https://www1.nyc.gov/site/coronavirus/get-tested/covid-19-testing.page
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o Należy także pozostać w domu, jeśli niedawno miałeś(-aś) bliski kontakt z osobą, 
która ma COVID-19 lub niedawno podróżowała i podlega kwarantannie 
podróżnej stanu Nowy Jork (NYS). Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z 
wytycznymi Wydziału Zdrowia i Higieny Psychicznej NYC (Wydział Zdrowia NYC) 
znajdującymi się w zakładce „Traveling During COVID-19” (Podróżowanie w 
trakcie COVID-19) lub odwiedź stronę zaleceń stanu Nowy Jork dotyczących 
podróżowania.  

 
• Zachowujcie dystans fizyczny.  

o Gdy to możliwe, utrzymuj odległość co najmniej 6 stóp (2 metrów) od innych.  
o Należy poprosić pasażerów, aby usiedli z tyłu pojazdu, co pozwoli zachować 

dystans fizyczny. Jeśli pojazd jest wyposażony w przegrodę, należy ją zamknąć 
przed przyjęciem pasażerów. Jeśli pojazd nie jest wyposażony w przegrodę, 
proponujemy rozważenie zainstalowania przezroczystej plastikowej bariery 
między przodem, a tyłem pojazdu. Bariera ta nie powinna ograniczać 
widoczności w tylnym lusterku. W przypadku pojazdów licencjonowanych przez 
TLC kierowcy powinni stosować się do wytycznych TLC dotyczących instalowania 
przegrody.  

o Należy przewozić tylko pasażerów podróżujących razem. Zabrania się przejazdów 
grupowych (zwanych także „dzielonymi” lub „wspólnymi”) (nie dotyczy to 
pojazdów paratranzytowych).  

o Należy korzystać z wywietrzników samochodowych w celu zapewnienia dostępu 
świeżego powietrza z zewnątrz i (lub) otworzyć okna. Należy unikać korzystania z 
opcji recyrkulacji powietrza.  

  
• Zasłaniaj usta i nos.  

o Zgodnie z przepisami NYS wszystkie osoby w wieku powyżej 2 lat, które nie 
posiadają przeciwwskazań medycznych do zasłaniania twarzy, powinny: 
 nosić maseczki w miejscach publicznych, jeśli nie są w stanie utrzymać 

odległości co najmniej 6 stóp (2 metrów) od innych;  
 nosić maseczki w trakcie podróży komunikacją publiczną, w tym taksówką 

i innymi płatnymi pojazdami. 
o Kierowcy pojazdów muszą nosić maseczki, gdy w pojeździe znajduje się druga 

osoba, chyba że z powodów medycznych nie jest to możliwe. Klienci i inni 
pasażerowie również powinni nosić maseczki w pojeździe. 

o Wybierając osłonę twarzy, weź pod uwagę następujące kwestie: 
 Przez cały czas noś maskę lub osłonę na twarz, która zakrywa nos i usta i 

nie ześlizguje się.  
 Nie używaj osłony z zaworem wydechowym, ponieważ umożliwia to 

wydostanie się niefiltrowanego wydychanego powietrza. 
 Używaj osłonę twarzy składającą się z dwóch lub trzech warstw 

materiału, aby skuteczniej zapobiegać przedostawaniu się 
niefiltrowanego powietrza.  

https://www1.nyc.gov/assets/doh/downloads/pdf/covid/covid-19-travel.pdf
https://coronavirus.health.ny.gov/covid-19-travel-advisory
https://coronavirus.health.ny.gov/covid-19-travel-advisory
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 Noszenie dwóch osłon twarzy (materiałowa osłona na jednorazową 
maseczkę), dzięki zwiększeniu liczby warstw materiału i lepszemu 
dopasowaniu, może zapewnić dodatkową ochronę. Zapoznaj się z 
wytycznymi Wydziału Zdrowia NYC w zakładce „How to Wear Two Face 
Coverings” (Jak nosić dwie osłony twarzy). Pracownicy mogą również 
rozważyć użycie maseczki wyższej jakości, takiej jak maska KN95. 

o Aby uzyskać więcej informacji na temat osłon twarzy, zapoznaj się z „FAQ About 
Face Coverings” (Często zadawane pytania dotyczące osłon twarzy).  

  
• Należy dbać o higienę osobistą.  

o Należy często myć ręce ciepłą wodą z mydłem przez co najmniej 20 sekund, 
szczególnie po kontakcie z pieniędzmi lub bagażami pasażerów. Używaj środka 
odkażającego do rąk na bazie alkoholu, jeśli woda i mydło nie są dostępne.  

o W czasie kaszlu i kichania zakrywaj usta i nos chusteczką lub ręką. Nie zakrywaj 
twarzy dłońmi.  

o W pojeździe powinny znajdować się chusteczki higieniczne lub środek 
odkażający, dostępne dla pasażerów  

o Należy zachęcać do skorzystania z płatności bezdotykowych. Należy ograniczyć 
kontakt z gotówkę i kartami kredytowymi do niezbędnego minimum.  

o Nie dotykaj oczu, nosa lub ust nieumytymi rękami.  
o Nie należy podawać ręki ani oferować wody butelkowej, gumy do żucia ani 

innych artykułów pasażerom.  
  
Zrób test na COVID-19.  

• Ważne jest, aby osoby, które mają kontakt z innymi ludźmi poza domem, regularnie 
poddawały się testom, nawet jeśli nie mają objawów. Jest to szczególnie ważne w 
przypadku osób, które nie mogą zachować dystansu 6 stóp (2 metrów) w pracy, jak na 
przykład kierowcy pojazdów.  

• Na stronie nyc.gov/covidtest podano placówki, w których badanie to można wykonać. 
W wielu placówkach testy oferowane są bezpłatnie.  

• Szczególnie ważne jest, aby poddać się testom, jeśli:  
o masz objawy  
o przebywałeś(-aś) w bliskim kontakcie z kimś, u kogo zdiagnozowano COVID-19 

lub kogoś, kto miał objawy COVID-19  
o uczestniczyłeś(-aś) ostatnio w dużym zgromadzeniu  
o planujesz odwiedzić kogoś, u kogo ryzyko ciężkiego zachorowania na COVID-19 

jest wyższe  
  
Pojazd należy rutynowo czyścić i odkażać.  

• Szczególną uwagę należy zwracać na powierzchnie i przedmioty, które są często 
dotykane przez pasażerów, takie jak klamki drzwi, przyciski do otwierania szyb, zamki, 
terminale do płatności, oparcia, siedzenia, pasy bezpieczeństwa oraz ich zapięcia. Należy 
przecierać powierzchnie, które są często dotykane, takie jak kierownica, przyciski 
radiowe, kierunkowskazy czy uchwyt na kubek.  

https://www1.nyc.gov/assets/doh/downloads/pdf/covid/covid-19-two-face-coverings.pdf
https://www1.nyc.gov/assets/doh/downloads/pdf/covid/covid-19-two-face-coverings.pdf
https://www1.nyc.gov/assets/doh/downloads/pdf/imm/covid-19-face-covering-faq.pdf
https://www1.nyc.gov/assets/doh/downloads/pdf/imm/covid-19-face-covering-faq.pdf
https://www1.nyc.gov/site/coronavirus/get-tested/covid-19-testing.page
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• Następnie należy użyć zwykłych produktów odkażających (np. wybielacza, 
uniwersalnych produktów na bazie wody utlenionej lub alkoholu), przeznaczonych do 
stosowania na danej powierzchni w celu usunięcia widocznego brudu. Środki 
dezynfekujące są najbardziej skuteczne na czystych powierzchniach. Należy przeczytać i 
zastosować się do wskazówek zawartych na etykietach produktów do czyszczenia i 
dezynfekcji.  

• Należy zakładać jednorazowe rękawiczki i używać innego odpowiedniego sprzętu 
ochronnego podczas czyszczenia i dezynfekcji. Po użyciu rękawiczki należy wyrzucić do 
pojemnika na śmieci i umyć ręce wodą z mydłem lub użyć środka odkażającego do rąk, 
jeśli mydło i woda nie są dostępne.  

• Podczas czyszczenia i odkażania drzwi pojazdu powinny być otwarte.  
• Należy poczekać, aż powierzchnie wyschną, zanim pasażerowie zostaną wpuszczeni do 

pojazdu.  
• Dodatkowe informacje na temat czyszczenia i odkażania można znaleźć na stronie 

nyc.gov/health/coronavirus pod „General Guidance for Cleaning and Disinfection for 
Non-Health Care Settings” (Ogólne wskazówki dotyczące czyszczenia/odkażania 
obiektów niezwiązanych z opieką zdrowotną) na stronie „Guidance for Businesses and 
Schools” (Wskazówki dla przedsiębiorstw i szkół).  

  
Należy oddzielić fakty od strachu i strzec się przed stygmatyzacją.  

• Stan zagrożenia zdrowia publicznego związany z COVID-19 nie jest wymówką do 
szerzenia rasizmy i dyskryminacji. Dyskryminacja wobec pasażerów lub potencjalnych 
pasażerów ze względu na rasę, kraj pochodzenia czy inne cechy identyfikacyjne jest 
bezprawna.  

• Jeśli doświadczasz prześladowania lub dyskryminacji ze względu na rasę, kraj 
pochodzenia lub inne cechy identyfikacyjne, należy skontaktować się z Komisją Praw 
człowieka NYC, dzwoniąc pod numer 311 i podając komendę głosową „human rights” 
(prawa człowieka) lub na stronie nyc.gov/cchr, klikając „Report Discrimination” (Zgłoś 
przypadek dyskryminacji).  

  
Zadbaj o siebie i swoją rodzinę.  

• W takiej sytuacji to normalne, że odczuwasz przytłoczenie, smutek, lęk i obawy lub inne 
objawy niepokoju, takie jak problemy ze snem. Aby obniżyć stres i kontrolować sytuację, 
utrzymuj pozytywne nastawienie i koncentruj się na swoich mocnych stronach.  

• Ciesz się przebywaniem na świeżym powietrzu i ćwiczeniami, ale pamiętaj o 
przestrzeganiu najważniejszych środków zapobiegawczych, aby zatrzymać 
rozprzestrzenianie się COVID-19.  

• Odwiedź bibliotekę aplikacji na stronie nyc.gov/nycwell, gdzie dostępne są narzędzia 
online, które mogą pomóc w dbaniu o zdrowie i dobre samopoczucie psychiczne.  

• NYC Well: Bezpłatne wsparcie w zakresie zdrowia psychicznego, dostępne 24 godziny 7 
dni w tygodniu w zakresie krótkich porad oraz kierowania do właściwych instytucji. 
Można zadzwonić pod numer 888-692-9355 lub wejść na czat online na 
stronie nyc.gov/nycwell.   

https://www1.nyc.gov/site/doh/covid/covid-19-main.page
https://www1.nyc.gov/assets/doh/downloads/pdf/imm/disinfection-guidance-for-businesses-covid19.pdf
https://www1.nyc.gov/assets/doh/downloads/pdf/imm/disinfection-guidance-for-businesses-covid19.pdf
https://www1.nyc.gov/site/doh/covid/covid-19-businesses-and-facilities.page
https://www1.nyc.gov/site/doh/covid/covid-19-businesses-and-facilities.page
https://www1.nyc.gov/site/cchr/index.page
https://nycwell.cityofnewyork.us/en/
http://nyc.gov/nycwell
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• NYS COVID-19 Infolinia wsparcia emocjonalnego: Przeszkoleni profesjonaliści, mogą 
wysłuchać, zaoferować wsparcie i w razie potrzeby zapewnić odpowiednie skierowania. 
Należy dzwonić pod numer 844-863-9314 między 8:00 a.m i 10 p.m. przez cały tydzień.  

• NYC Health + Hospitals: Zapewnia opiekę wszystkim nowojorczykom, bez względu na 
ich status imigracyjny lub zdolność do zapłaty. Należy zadzwonić pod numer  
844-692-4692 lub 311.  

  
Dodatkowe informacje:  

• Plakaty i ulotki informacyjne można znaleźć na stronie nyc.gov/health/coronavirus.  
• Odwiedź nyc.gov/health/coronavirus i sprawdź zakładkę Plakaty i ulotki ze znakami, 

które możesz umieścić na tylnym siedzeniu dla pasażerów.  
 
 

Wydział Zdrowia NYC może zmienić zalecenia w miarę rozwoju sytuacji.   3.5.21 

http://nyc.gov/health/coronavirus
http://nyc.gov/health/coronavirus
https://www1.nyc.gov/site/doh/covid/covid-19-posters-and-flyers.page
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