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COVID-19: Często zadawane pytania dotyczące budynków 

mieszkalnych 
 
Niniejszy dokument zawiera odpowiedzi na często zadawane pytania dotyczące COVID-19, 
przeznaczone dla właścicieli budynków mieszkalnych oraz osób nimi zarządzającymi. Aby 
uzyskać aktualne informacje dotyczące COVID-19, należy odwiedzić 
nyc.gov/health/coronavirus. 
 
Wielu nowojorczyków kwalifikuje się do otrzymania szczepionki przeciw COVID-19. Szczepionki 
przeciw COVID-19 są bezpieczne i skuteczne. Zaszczepienie się jest najważniejszym sposobem 
na ochronę przed zachorowaniem na COVID-19, hospitalizacją i śmiercią. Aby uzyskać 
informacje na temat szczepionek przeciw COVID-19, należy odwiedzić nyc.gov/covidvaccine. 
Aby zapoznać się z pełną listą kwalifikujących się grup, należy odwiedzić 
nyc.gov/covidvaccinedistribution. Kwalifikujące się osoby mogą znaleźć placówkę wykonującą 
szczepienia oraz umówić termin szczepienia na stronie vaccinefinder.nyc.gov. Jeśli potrzebujesz 
pomocy w umówieniu się na wizytę w prowadzonym przez miasto punkcie szczepień, zadzwoń 
pod numer 877-829-4692. 
 
Należy pamiętać o czterech kluczowych działań zapobiegającym rozprzestrzenianiu się COVID-
19, które należy stosować nawet wtedy, gdy Ty, Twoi pracownicy lub mieszkańcy otrzymali 
szczepienie przeciwko COVID-19:  

• Jeśli jesteś chory(-a), zostań w domu: 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.  

• Zachowuj dystans fizyczny: Zachowuj dystans co najmniej 2 metrów (6 stóp) od innych 
osób.  

• Noś maskę (osłonę na twarz): Chroń siebie i ludzi wokół Ciebie. Nawet osoby 
bezobjawowe mogą zarażać innych i rozprzestrzeniać chorobę poprzez kaszel, kichanie lub 
mówienie. Noszenie maski może pomóc ograniczyć rozprzestrzenianie się wirusa COVID-
19. 

• Pamiętaj o myciu rąk i przestrzegaj procedur czyszczenia: Często myj ręce wodą z 
mydłem lub używaj środków dezynfekujących do rąk, jeśli woda i mydło nie są dostępne. 
Regularnie czyść często dotykane powierzchnie, unikaj dotykania twarzy nieumytymi 
rękoma, kichaj i kaszlaj w rękaw, a nie w dłonie. 

 
Przypadki COVID-19 wśród mieszkańców i personelu 
Informacje dotyczące kontroli stanu zdrowia oraz postępowania w razie możliwych 
przypadków COVID-19 wśród personelu budynku, patrz „COVID-19 Cases in the Workplace: 
What Employers Need to Know” (Postępowanie w sytuacjach wystąpienia COVID-19 w 
zakładach pracy: Co pracodawcy powinni wiedzieć). 
 

https://www1.nyc.gov/site/doh/covid/covid-19-main.page
https://www1.nyc.gov/site/doh/covid/covid-19-vaccines.page
https://www1.nyc.gov/site/doh/covid/covid-19-vaccine-eligibility.page
http://vaccinefinder.nyc.gov/
https://www1.nyc.gov/site/coronavirus/get-tested/covid-19-testing.page
https://www1.nyc.gov/assets/doh/downloads/pdf/covid/businesses/covid-19-reopening-cases-workplace.pdf
https://www1.nyc.gov/assets/doh/downloads/pdf/covid/businesses/covid-19-reopening-cases-workplace.pdf
https://www1.nyc.gov/assets/doh/downloads/pdf/covid/businesses/covid-19-reopening-cases-workplace.pdf
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Jak postępować w sytuacji wystąpienia COVID-19 u personelu budynku kontaktu personelu 
budynku z osobą zakażoną?  
Należy przypomnieć personelowi o konieczności niewychodzenia z domu, jeśli mają objawy lub 
uzyskają dodatni wynik badania w kierunku COVID-19, mieli niedawno kontakt z osobą 
zakażoną COVID-19 lub podlegają obowiązującej w stanie Nowy Jork kwarantannie dla 
podróżujących. Zaproponuj wzięcie płatnego urlopu oraz zapewnij elastyczne zasady 
korzystania ze zwolnień lekarskich, aby upewnić się, że personel pozostanie w domu tak długo, 
jak będzie to konieczne. Rozważ znalezienie zastępstwa lub poproszenie ochotników spośród 
mieszkańców o pomoc w realizacji zadań, takich jak dostarczenie przesyłki czy rutynowe 
czyszczenie i odkażanie. Upewnij się, że tymczasowi pracownicy otrzymają instrukcje dotyczące 
zachowywania dystansu fizycznego, noszenia osłony twarzy oraz innych środków 
bezpieczeństwa związanych z COVID-19.  
 
Czy osoby zarządzające budynkiem powinny powiadamiać urzędników zajmujących się 
zdrowiem publicznym, jeśli uzyskają informacje o przypadku COVID-19 wśród mieszkańców?  
Nie. Nie ma konieczności zgłaszania urzędnikom ds. zdrowia otrzymanych informacji o 
przypadku COVID-19 u mieszkańca.  
 
Czy miasto zawiadomi właścicieli lub mieszkańców budynków, jeśli mieszkaniec budynku jest 
chory lub otrzymał dodatni wynik badania w kierunku COVID-19?  
No. Wydział zdrowia NYC nie zawiadomi właścicieli ani mieszkańców budynków, jeśli 
mieszkaniec budynku jest chory lub otrzymał dodatni wynik badania w kierunku COVID-19. The 
NYC Test & Trace Corps spróbuje porozmawiać ze wszystkimi osobami, u których rozpoznano 
COVID-19 w celu zidentyfikowania osób, z którymi miały one bliski kontakt i które były 
potencjalnie narażone. W przypadku zidentyfikowania personelu lub mieszkańców budynku 
jako osoby, które mogły mieć bliski kontakt, skontaktuje się z nimi Test & Trace Corps. 
 
Zachowanie dystansu fizycznego i noszenie maski na twarz  
Czy pracownicy obsługi budynków muszą zachowywać dystans fizyczny w pracy?  
Tak, pracownicy obsługi budynku muszą zachowywać dystans fizyczny, w tym w miarę 
możliwości pozostając w odległości co najmniej 6 stóp (2 metry) od innych osób. W celu 
uniknięcia zatłoczenia należy ograniczyć ilość osób korzystających z windy i innych miejsc 
wspólnego użytku (takich jak pralnia) w tym samym czasie. Należy zachęcać osoby do 
korzystania z windy tylko z towarzyszącymi im osobami, skorzystania ze schodów lub 
poczekania na następną windę.  
 
Czy pracownicy obsługi budynku są zobowiązani do noszenia osłony twarzy w pracy?  
Pracownicy muszą nosić osłonę twarzy, jeśli nie mogą zachować odległości co najmniej 6 stóp (2 
metry) od innych osób. Pracownicy powinni mieć pod ręką osłonę twarzy na wypadek, gdyby 
znaleźli się w odległości do 6 stóp (2 metrów) od innej osoby. Można wprowadzić obowiązek 
noszenia osłony twarzy nawet wtedy, gdy można zachować odległość 6 stóp (2 metrów) od 
innych osób.  
 

https://coronavirus.health.ny.gov/covid-19-travel-advisory
https://coronavirus.health.ny.gov/covid-19-travel-advisory
https://www1.nyc.gov/assets/doh/downloads/pdf/imm/covid-19-outdoor-activity.pdf
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Wybierając osłonę twarzy, weź pod uwagę następujące kwestie: 
• Przez cały czas noś osłonę twarzy, która zakrywa nos i usta.  
• Nie należy używać osłony twarzy 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. 
• 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. 

  
Więcej informacji można na temat osłon twarzy, w tym odpowiednich rodzajów osłony twarzy, 
należy znaleźć na stronie nyc.gov/health/coronavirus pod „Face Coverings FAQ” (Najczęściej 
zadawane pytania na temat osłon twarzy).  
 
Czy mieszkańcy budynku i goście mają obowiązek noszenia osłony twarzy?  
Mieszkańcy budynku i goście powinni mieć obowiązek lub powinno się im zalecić noszenie 
osłony twarzy, kiedy znajdują się poza ich mieszkaniem, jak np. na korytarzach , w holach, 
pralniach, windach i na klatkach schodowych. Każda osoba musi mieć założoną osłonę twarzy, 
kiedy znajduje się poza swoim mieszkaniem i nie jest możliwe zachowanie odległości 6 stóp (2 
metrów) od innych osób (z wyjątkiem dzieci w wieku poniżej 2 lat lub osób, które z medycznego 
punktu widzenia nie mogą tolerować zasłaniania twarzy).  
 
Czy osoby zarządzające budynkiem maja obowiązek zapewnienia ochrony twarzy 
pracownikom obsługi budynku?  
Tak. Osoby zarządzające budynkiem muszą bezpłatnie zapewnić osłony twarzy pracownikom 
obsługi budynku oraz powinny upewnić się, że zawsze dysponują wystarczająca ilością osłon 
twarzy. Osoby zarządzające budynkiem mogą pozwolić pracownikom na przynoszenie i 
noszenie własnych osłon twarzy, jeśli spełniają one minimalne standardy.  
 
Czy pracownicy obsługi budynku muszą zachować odległość 6 stóp (2 metry) od innych osób, 
jeśli mają zasłoniętą twarz?  
Tak. Zasłanianie twarzy nie zastępuje dystansu fizycznego. Pracownicy obsługi budynku muszą 
zachowywać odległość co najmniej 6 stóp (2 metry) od innych osób.  
 
Higiena rąk i protokoły sprzątania  
W jaki sposób właściciele budynków, osoby nimi zarządzające lub pracownicy działu 
konserwacji budynku mogą promować dbanie o higienę rąk?  

• Należy upewnić się, że przy zlewach do mycia rąk w miejscach wspólnego użytku jest 
zawsze zapewniony dostęp do czystej, bieżącej wody, mydła i ręczników papierowych.  

• W celu zachęcenia mieszkańców budynku do dbania o higienę rąk należy zapewnić w 
miejscach wspólnego użytku (np. w holach, łazienkach, pralniach, wejściach, wyjściach 

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
http://nyc.gov/health/coronavirus
https://www1.nyc.gov/assets/doh/downloads/pdf/imm/covid-19-face-covering-faq.pdf
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oraz windach) oraz personelowi środki odkażające do rąk o zawartości alkoholu co 
najmniej 60%.  

• Należy zawiesić plakaty dotyczące mycia rąk w łazienkach i innych miejscach wspólnego 
użytku. W tym celu należy wejść na stronę nyc.gov/health/coronavirus i wyszukać 
„Posters and Flyers” (Plakaty i ulotki), aby znaleźć „Wash Your Hands Poster for Adults” 
(Plakat dotyczący mycia rąk dla dorosłych), który jest dostępny w różnych językach.  

 
Jak często pracownicy obsługi budynku powinni czyścić miejsca wspólnego użytku, takie jak 
hol, wspólne łazienki czy pralnie?  

• Pracownicy działu konserwacji budynku powinni regularnie, nie rzadziej niż codziennie, 
czyścić i odkażać budynek. 
o Przedmioty wspólnego użytku (np. narzędzia) oraz często dotykane powierzchnie 

(np. klamki drzwi, poręcze na klatkach schodowych, przyciski w windzie, skrzynki 
pocztowe i sprzęt), znajdujące się w często uczęszczanych miejscach oraz miejscach 
wspólnego użytku (np. w łazienkach, holach, windach, pralniach czy pomieszczeniach 
ze skrzynkami pocztowymi) powinny być czyszczone i odkażane częściej. 

• Patrz „General Guidance for Cleaning and Disinfection for Non-Health Care Settings” 
(Ogólne wskazówki dotyczące czyszczenia i odkażania w placówkach opieki innych niż 
placówki zdrowotne) na stronie nyc.gov/health/coronavirus, gdzie można znaleźć więcej 
informacji na temat, jak czyścić i odkażać powierzchnie, jak odkażać sprzęt do 
czyszczenia, jak np. mopy lub ściereczki, oraz uzyskać dostęp do przykładowego 
dziennika czyszczenia, co pomoże w zachowaniu zgodności z wymogami NYC i NYS.  

 
Ogólna eksploatacja budynku  
Czy COVID-19 może rozprzestrzeniać się przez system wentylacyjny? Jakie kroki mogę podjąć, 
aby chronić pracowników obsługi budynku i inne osoby?  
Obecne dowody są ograniczone i nie sugerują, aby powietrze dostające się do systemu 
wentylacyjnego przenosiło COVID-19. Jednak duży ruch w pomieszczeniach powietrza 
pochodzącego z klimatyzatorów, kanałów wentylacyjnych lub wentylatorów (prywatnych lub 
pokojowych) może przenosić kropelki na odległość powyżej 6 stóp (2 metrów).  
 
Należy podjąć następujące kroki, aby poprawić wentylację odpowiednio do danej przestrzeni:  

• Zapewnij dopływ świeżego powietrza z zewnątrz w celu zwiększenia przepływu 
powietrza. 
o Otwieraj okna i drzwi tak często, jak to możliwe. 
 Upewnij się, że otwarte okna nie stanowią zagrożenia wypadnięcia z okna — w 

stosownych przypadkach zainstaluj balustrady okienne. 
o Używaj wiatraków sufitowych i okiennych w celu poprawy wentylacji. 

• Jeśli to możliwe, należy zwiększyć całkowity dopływ powietrza do zajmowanych 
przestrzeni. 
o Upewnij się, że istniejące wyciągi powietrza w łazienkach i kuchniach mieszkalnych 

są sprawne i działają na pełnej mocy. 
o Jeśli budynek jest wyposażony w mechaniczny system ogrzewania, wentylacji i 

klimatyzacji (heating, ventilation and air conditioning, HVAC), należy 

https://www1.nyc.gov/site/doh/covid/covid-19-main.page
https://www1.nyc.gov/site/doh/covid/covid-19-posters-and-flyers.page
https://www1.nyc.gov/assets/doh/downloads/pdf/imm/disinfection-guidance-for-businesses-covid19.pdf
https://www1.nyc.gov/site/doh/covid/covid-19-main.page
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zmaksymalizować dopływ powietrza z zewnątrz do pomieszczeń, dbając 
jednocześnie o utrzymanie odpowiedniej temperatury wewnątrz. 

o Należy wyłączyć istniejące sterowanie wentylacją zależnie od potrzeb (demand-
control ventilation, DCV), które automatycznie kontroluje i może zatrzymać dopływ 
powietrza w zależności od temperatury, ilości osób w pomieszczeniu lub innych 
warunków wewnątrz pomieszczeń.  

o W razie braku możliwości zapewnienia wystarczającego dopływu świeżego powietrza 
do pomieszczenia należy rozważyć użycie oczyszczacza powietrza z filtrem HEPA lub 
oczyszczacza powietrza dopasowanego do wielkości pomieszczenia. Należy unikać 
stosowania oczyszczaczy powietrza, które emitują ozon lub inne drażniące 
substancje chemiczne do powietrza. Więcej informacji można uzyskać na stronie 
„EPA Information About Ozone Generators” (Informacje EPA dotyczące generatorów 
ozonu). 

• Jeśli budynek jest wyposażony w system HVAC, należy zastosować filtrowanie 
powietrza, które pomoże w zatrzymaniu cząstek wirusa. 
o Należy w miarę możliwości poprawić centralną filtrację powietrza bez znaczącego 

ograniczenia zaprojektowanego przepływu powietrza Należy w miarę możliwości 
używać filtrów MERV13 lub 14. 

o Należy sprawdzić obudowę filtra i ramę, aby zapewnić odpowiednie dopasowanie 
filtra oraz sprawdzić, jak zminimalizować obejście filtra  

• Więcej informacji na temat sposobów zapobiegania gromadzeniu się cząstek wirusa w 
powietrzu można uzyskać, zapoznając się z „Improving Ventilation in Your Home” (Jak 
poprawić wentylację w swoim domu) oraz „Ventilation in Buildings” (Wentylacja w 
budynkach) na stronie internetowej Centrów Kontroli i Zapobiegania Zachorowaniom 
(Centers for Disease Control and Prevention, CDC). Należy pamiętać, że samo 
oczyszczanie i filtrowanie powietrza nie stanowią wystarczającej ochrony przed 
narażeniem osób na wirusa wywołującego COVID-19. Należy nadal stosować cztery 
działania zapobiegające rozprzestrzenianiu się COVID-19, które wymieniono na 
początku tego dokumentu. Stosowana razem z tymi działaniami i innymi najlepszymi 
praktykami, filtracja może być częścią planu mającego na celu zapobieganie 
gromadzeniu się cząstek wirusa w powietrzu wewnątrz pomieszczeń.  

 
Czy wirus COVID-19 może rozprzestrzeniać się przez korzystanie z basenów i wanien do 
gorących kąpieli?  
Nie ma dowodów na to, że ludzie mogą zarazić się COVID-19 przez korzystanie z basenów i 
wanien do gorących kąpieli. Odpowiednia eksploatacja, konserwacja i odkażanie (za pomocą 
chloru i bromu) basenów i wanien do gorących kąpieli powinny skutkować usunięciem lub 
inaktywacją wirusa, który wywołuje COVID-19. Patrz „Guidance for Pool Operators” (Ogólne 
wytyczne dla operatorów basenów). 
 
Czy należy stosować inne procedury dostaw do budynku (np. paczek i żywności)?  
Osoby przebywające w budynku (pracownicy i mieszkańcy) powinny zachowywać dystans 
fizyczny podczas odbioru paczek i korespondencji, a także podczas wchodzenia do i 
wychodzenia z budynku. W dużych budynkach mieszkalnych, gdzie paczki zostawiane są w holu, 

https://www.epa.gov/indoor-air-quality-iaq/ozone-generators-are-sold-air-cleaners
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/Improving-Ventilation-Home.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/ventilation.html
https://www1.nyc.gov/assets/doh/downloads/pdf/covid/businesses/covid-19-reopening-pools-outdoor-operators.pdf
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pracownicy obsługi budynku powinni rozważyć pomoc mieszkańcom poprzez pozostawianie 
przesyłek przed drzwiami do ich mieszkania.  
 
Niektórzy świadczeniodawcy usług dostawczych (np. Uber Eats, FreshDirect i Amazon) mają na 
swoich stronach internetowych dostępną sekcję „specjalnych instrukcji”, gdzie zamawiający 
mogą wpisać więcej informacji i poprosić, na przykład, aby paczki były dostarczone pod ich 
drzwi lub o wysłanie wiadomości tekstowej lub telefoniczne zawiadomienie oraz zostawienie 
paczek przed drzwiami w celu zminimalizowania osobistego kontaktu oraz dotykania 
powierzchni. Należy poinformować mieszkańców o wszelkich specjalnych instrukcjach, które 
powinni uwzględniać przy składaniu zamówień w restauracjach i u innych świadczeniodawców 
usług dostawczych w celu zachęcenia do zachowywania dystansu fizycznego i zminimalizowania 
kontaktu z innymi osobami. 
 
Co powinni zrobić mieszkańcy w przypadku alarmu pożarowego w budynku?  
W przypadku alarmu pożarowego mieszkańcy budynku powinni zastosować się do 
standardowych procedur i nie łamać zasad bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Należy nadal 
przestrzegać przepisów przeciwpożarowych i eksploatacyjnych budynku, i nie należy 
pozostawiać otwartych drzwi przeciwpożarowych. Należy zachęcać mieszkańców do 
zachowywania odległości co najmniej 6 stóp (2 metrów) od innych osób podczas opuszczania 
budynku w razie wystąpienia takiego incydentu.  
 
Co należy zrobić, jeśli konieczne jest przeprowadzenie napraw w określonym mieszkaniu (np. 
hydraulicznych lub konserwacyjnych)?  
Mieszkańcy oraz pracownicy budynku powinni stosować standardowe środki zapobiegawcze, 
takie jak dbanie o higienę rak oraz zachowywanie dystansu fizycznego podczas pracy. 
Mieszkańcy oraz pracownicy budynku powinni także nosić osłonę twarzy. Pracownicy powinni 
poprosić mieszkańców, aby w miarę możliwości poczekali w innym miejscu w mieszkaniu niż to, 
w którym przeprowadzana jest naprawa. Następnie należy oczyścić i odkazić powierzchnie 
robocze (patrz „General Guidance for Cleaning and Disinfection for Non-Health Care Settings” 
(Ogólne wskazówki dotyczące czyszczenia i dezynfekcji w placówkach opieki innych niż placówki 
zdrowotne) na stronie nyc.gov/health/coronavirus, aby uzyskać więcej informacji, jak należy 
czyścić i odkażać powierzchnie).  
 
W jaki inny sposób właściciele budynków mieszkalnych oraz osoby nimi zarządzające mogą 
wspomóc mieszkańców, aby nie zachorowali i mogli ograniczyć poczucie izolacji w tym czasie?  
W miarę możliwości pracownicy obsługi budynku powinni rozważyć utrzymywanie kontaktu 
telefonicznego lub za pomocą wiadomości tekstowych (jednak nie osobistego) z mieszkańcami, 
w szczególności z osobami starszymi oraz innymi osobami wymagającymi dodatkowej pomocy. 
 
Zasoby 
• Więcej informacji na temat COVID-19 można znaleźć na stronie 

nyc.gov/health/coronavirus lub cdc.gov/covid19. 
• Osoby potrzebujące lekarza mogą skorzystać z usług NYC Health + Hospitals, które 

zapewniają opiekę medyczną wszystkim nowojorczykom, bez względu na ich status 

https://www1.nyc.gov/assets/doh/downloads/pdf/imm/disinfection-guidance-for-businesses-covid19.pdf
http://www.nyc.gov/health/coronavirus
http://www.nyc.gov/health/coronavirus
http://www.cdc.gov/covid19
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imigracyjny, status ubezpieczenia lub zdolność do zapłaty. Odwiedź stronę 
nychealthandhospitals.org, aby uzyskać więcej informacji lub wyszukać świadczeniodawcy 
usług opieki zdrowotnej, lub zadzwoń pod numer 844-692-4692 lub 311.  

• Odwiedź stronę nyc.gov/covidtest lub zadzwoń pod numer 311 , aby znaleźć placówkę w 
pobliżu Twojego miejsca zamieszkania, oferującą testy na COVID-19. W wielu placówkach 
testy wykonywane są bezpłatnie. 

 
Wydział Zdrowia NYC może zmienić zalecenia w miarę rozwoju sytuacji.   3.10.21 

http://www.nychealthandhospitals.org/
http://nyc.gov/covidtest
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