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 szczegółowe informacje na temat ponownego otwarcia miasta Nowy Jork można, patrz
„Reopening New York City: Frequently Asked Questions” (Ponowne otwarcie miasta Nowy Jork:
często zadawane pytania) lub odwiedź stronę nyc.gov/health/coronavirus i wyszukaj
„Reopening NYC” (Ponowne otwarcie miasta Nowy Jork).
Należy pamiętać o następujących kluczowych czterech działaniach, aby zapobiec
transmisji COVID-19:
•

•
•

•

Osoby chore powinny zostać w domu: Osoby chore lub osoby, które miały kontakt z
kimś chorym w ciągu ostatnich 14 dni, powinny zostać w domu, chyba że wyjście wiąże
się z koniecznością uzyskania niezbędnej opieki medycznej (w tym wykonania badania)
lub załatwienia innych ważnych spraw.
Zachowuj dystans fizyczny: Trzymaj się co najmniej 6 stóp (2 metry) od innych osób.
Pamiętaj o myciu rąk i przestrzegaj procedur czyszczenia: Należy często myć ręce ciepłą
wodą z mydłem przez co najmniej 20 sekund, szczególnie po skorzystaniu z toalety,
wydmuchaniu nosa lub w razie kaszlu lub kichnięcia. Jeśli mydło i woda nie są dostępne,
należy użyć środka odkażającego do rąk o co najmniej 60% zawartości alkoholu. Należy
unikać dotykania twarzy nieumytymi rękami. W czasie kaszlu i kichania należy zakrywać
usta zgięciem łokcia, a nie dłonią. Należy często i regularnie czyścić dotykane
powierzchnie.
Należy nosić osłonę twarzy: Należy chronić innych wokół siebie. Osoby niewykazujące
objawów mogą zarażać innych i rozprzestrzeniać chorobę w czasie kaszlu, kichania, lub
mówienia. Prawidłowo założona osłona twarzy może pomóc ograniczyć
rozprzestrzenianie się COVID-19. Więcej informacji można uzyskać na stronie
nyc.gov/facecoverings.

Zostań w domu, jeśli czujesz się chory(-a)
Kiedy pracownicy obsługi budynku, w przypadku których istniało podejrzenie zakażenia
lub badanie w kierunku COVID-19 potwierdziło zakażenie, mogą wrócić do pracy?
Na podstawie wytycznych dotyczących ponownego otwarcia stanu Nowy Jork (NYS), większość
pracowników, którzy byli chorzy, nie powinna wracać do pracy, dopóki nie zostaną spełnione
wszystkie poniższe warunki:
• Upłynęło co najmniej 14 dni od wystąpienia pierwszych objawów lub, jeśli nie wystąpią
żadne objawy, 14 dni od uzyskania pierwszego dodatniego wyniku badania.
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Brak gorączki przez ostatnie trzy dni bez stosowania leków obniżających gorączkę, takich
jak Tylenol lub ibuprofen (Advil lub Motrin).
Poprawa ogólnego stanu zdrowia.

Co należy zrobić, jeśli pracownik obsługi budynku nie zgłosił się do pracy?
Właściciele budynków oraz osoby nimi zarządzające mogą rozważyć znalezienie zastępstwa lub
poproszenie ochotników spośród mieszkańców o pomoc odpowiednio w realizacji zadań, takich
jak dostarczenie przesyłki czy rutynowe czyszczenie i odkażanie. Należy zawsze dbać o
utrzymywanie fizycznego dystansu.
Czy przed powrotem do pracy pracownik, który był chory, musi poddać się badaniu w
kierunku COVID-19?
Nie, nie ma wymogu poddania się badaniu przed powrotem do pracy. Jednak władze Nowego
Jorku zalecają, aby u wszystkich nowojorczyków wykonywać badania diagnostyczne w kierunku
COVID-19 bez względu na to, czy mają objawy lub czy są w grupie podwyższonego ryzyka.
Obecnie nie zaleca się, aby osoby, które wcześniej uzyskały dodatni wynik badania, ponownie
poddawały się badaniu, chyba że jest to zalecane przez wytyczne dotyczące zdrowia
publicznego lub ich świadczeniodawcę opieki zdrowotnej.
Czy osoby zarządzające budynkiem powinny powiadamiać urzędników zajmujących się
zdrowiem publicznym o przypadkach dodatnich wyników badań w kierunku COVID-19 u
pracowników?
Zgodnie z wytycznymi stanu Nowy Jork pracodawcy są zobowiązani do powiadomienia
urzędników zajmujących się zdrowiem publicznym o potwierdzonym lub podejrzanym
przypadku zachorowania pracownika. Jeśli pracodawcy zechcą zgłosić to bezpośrednio do
organów ds. zdrowia publicznego, mogą wysłać wiadomość e-mail do NYC Test & Trace Corps
(Korpus ds. badań i śledzenia kontaktów z mieście Nowy Jork (NYC Test & Trace Corps)
CovidEmployerReport@nychhc.org.
Należy pamiętać, że w ramach programu NYC Test & Trace (program ds. badań i śledzenia
kontaktów w Nowym Jorku) śledzone będą tylko potwierdzone przypadki i nie będą udzielane
odpowiedzi na zgłoszenia otrzymane na ten adres e-mail. Miasto Nowy Jork śledzi kontakty na
podstawie potwierdzonych przypadków zgłoszonych przez skuteczny elektroniczny system
zgłoszeń laboratoryjnych.
Czy miasto zawiadomi właścicieli budynków lub osoby nimi zarządzające, jeśli
mieszkaniec budynku jest chory lub otrzymał dodatni wynik badania w kierunku COVID19?
Nie, Wydział Zdrowia i Higieny Psychicznej miasta Nowy Jork nie będzie zawiadamiał właścicieli
budynków ani mieszkańców o przypadkach zachorowań lub dodatnich wynikach badań. NYC
Test & Trace Corps w Nowym Jorku spróbuje porozmawiać ze wszystkimi osobami, u których
zdiagnozowano COVID-19 w celu zidentyfikowania osób, z którymi miały one bliski kontakt i
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które były potencjalnie narażone. Osoby te zostaną skierowane na testy i izolację, w zależności
od stopnia narażenia.
Osoby obawiające się, że mogły być narażone na kontakt z zakażoną osobą, ale NYC Test &
Trace Corps nie skontaktował się z nimi, mogą skontaktować się ze swoim świadczeniodawcą
opieki zdrowotnej, aby omówić możliwość wykonania badania w kierunku COVID-19 lub wejść
na stronę testandtrace.nyc.

Zachowuj dystans fizyczny
Czy pracownicy obsługi budynków muszą zachowywać dystans fizyczny w pracy?
Tak, pracownicy obsługi budynku powinni zachowywać dystans fizyczny, w miarę możliwości
pozostając w odległości co najmniej 6 stóp (2 metry) od innych osób. Należy nosić osłonę
twarzy, jeśli zachowanie odległości co najmniej 6 stóp (2 metrów) od innych osób nie jest
możliwe. W celu uniknięcia zatłoczenia należy ograniczyć ilość osób korzystających z windy w
tym samym czasie. Należy rozważyć korzystanie z windy tylko z towarzyszącymi osobami,
skorzystanie ze schodów lub poczekanie na następną windę.

Pamiętaj o myciu rąk i przestrzegaj procedur czyszczenia
W jaki sposób właściciele budynków, osoby nimi zarządzające lub pracownicy działu
konserwacji budynku mogą promować dbanie o higienę rąk i pomóc w zapobieganiu
rozprzestrzeniania się COVID-19?
• Pracownicy obsługi budynku powinni upewnić się, że przy zlewach do mycia rąk w
miejscach wspólnego użytku jest zawsze zapewniony dostęp do czystej, bieżącej wody,
mydła i ręczników papierowych.
• Należy rozważyć umieszczenie środków odkażających do rąk w miejscach wspólnego
użytku (np. w holach, łazienkach, pralniach, wejściach, wyjściach oraz windach) w celu
zachęcenia mieszkańców budynku do dbania o higienę rąk.
• W łazienkach i innych miejscach wspólnego użytku należy zawiesić odpowiednie plakaty
dotyczące mycia rąk. W tym celu należy wejść na stronę nyc.gov/health/coronavirus i
wyszukać „Posters and Flyers” (Plakaty i ulotki), gdzie można znaleźć „Wash Your Hands
Poster for Adults” (Plakat dotyczący mycia rąk dla dorosłych), który jest dostępny w
różnych językach.
Jak często pracownicy działu konserwacji budynku powinni czyścić miejsca wspólnego
użytku, takie jak hol, 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
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miejscach wspólnego użytku (np. w łazienkach, holach, windach, pralniach czy
pomieszczeniach ze skrzynkami pocztowymi) powinny być czyszczone i odkażane
częściej.
W celu zachowania zgodności w wymogami miasta i stanu Nowy Jork „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 można znaleźć więcej informacji na temat, jak
czyścić i odkażać powierzchnie oraz jak odkażać sprzęt do czyszczenia, jak np. mopy lub
ściereczki, jak również przykładowy dziennik czyszczenia.
Pracownicy obsługi budynku powinni często myć ręce mydłem i wodą przez co najmniej
20 sekund, szczególnie po czyszczeniu. Jeśli mydło i woda nie są dostępne, powinni użyć
środka odkażającego do rąk o co najmniej 60% zawartości alkoholu.

Noś osłonę twarzy
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 na twarz na wypadek,
gdyby znaleźli się w odległości do 6 stóp (2 metrów) od innej osoby.
Czy osoby zarządzające budynkiem maja obowiązek zapewnienia ochrony twarzy
pracownikom obsługi budynku?
Osoby zarządzające budynkiem muszą bezpłatnie zapewnić osłonę twarzy pracownikom obsługi
budynku. Osoby zarządzające budynkiem powinny zawsze dysponować odpowiednią ilością
osłon. Można pozwolić pracownikom na przynoszenie i noszenie własnych osłon twarzy, jeśli
spełniają one minimalne standardy.
Co uważa się za „akceptowalną” osłonę twarzy?
Proszę zapoznać się z Najczęściej zadawane pytania dotyczące osłony twarzy.
Czy pracownicy obsługi budynku muszą zachować odległość 6 stóp (2 metry) od innych
osób, jeśli mają zasłoniętą twarz?
Zasłanianie twarzy nie powinno zastępować dystansu fizycznego. W miarę możliwości
pracownicy obsługi budynku powinni zachować odległość co najmniej 6 stóp (2 metry) od
innych osób. Jeśli zachowanie fizycznego dystansu nie jest możliwe, pracownicy muszą
zakrywać twarz.

Ogólna eksploatacja budynku
Czy COVID-19 może rozprzestrzeniać się przez system wentylacyjny? Jakie kroki mogę
podjąć, aby chronić pracowników obsługi budynku i inne osoby?
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Obecne dowody są ograniczone i nie sugerują, aby powietrze dostające się do systemu
wentylacyjnego przenosiło wirusa. Jednak duży ruch powietrza w pomieszczeniach
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:
• Należy zwiększyć procent powietrza zewnętrznego, potencjalnie nawet do 100%
(najpierw potwierdzić zgodność z możliwościami systemu ogrzewania, wentylacji i
klimatyzacji (HVAC) zarówno w zakresie kontroli temperatury i wilgotności, a następnie
zgodność z normami jakości powietrza na zewnątrz/wewnątrz).
• Jeśli to możliwe, należy zwiększyć całkowity dopływ powietrza do zajmowanych
przestrzeni.
• Należy wyłączyć sterowanie wentylacją zależnie od potrzeb (DCV), która zmniejsza
dopływ powietrza w zależności od temperatury lub ilości osób w pomieszczeniu.
• Warto zastanowić się nad zastosowaniem naturalnej wentylacji (na przykład otwieranie
okien, jeśli to możliwe i bezpieczne), aby zwiększyć dopływ powietrza, gdy pozwalają na
to warunki pogodowe i wymagania w budynku.
• Należy w miarę możliwości poprawić centralną filtrację powietrza (wskaźnik MERV 13
lub 14) bez znaczącego ograniczenia zaprojektowanego przepływu powietrza
• Należy sprawdzić obudowę filtra i ramę, aby zapewnić odpowiednie dopasowanie filtra
oraz sprawdzić, jak zminimalizować obejście filtra
• Należy rozważyć pozostawienie systemu wentylacyjnego uruchomionego w okresach,
gdy nikt nie przebywa w budynku, tak aby zmaksymalizować wentylację rozcieńczającą.
• Należy sprawdzić, czy wyciągi powietrza w toaletach są sprawne i działają na pełnej
mocy w czasie, gdy pracownicy przebywają w budynku.
Czy wirus COVID-19 może rozprzestrzeniać się przez korzystanie z basenów i wanien do
gorących kąpieli?
Nie ma dowodów na to, że COVID-19 może rozprzestrzeniać się 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.
Jednakże w okresie aktywnego rozprzestrzeniania się COVID-19 w danej społeczności
mieszkańcy powinni dbać o higienę rąk i zachowywać dystans fizyczny. Właściciele budynków i
osoby je obsługujące powinni regularnie czyścić powierzchnie, stosując odpowiednie metody
czyszczenia i odkażania oraz zwracając szczególną uwagę na często dotykane powierzchnie i
przedmioty (zalecenia można znaleźć na stronie „General Guidance for Cleaning and
Disinfection for Non-Health Care Settings” (Ogólne wskazówki dotyczące czyszczenia i
odkażania w placówkach opieki innych niż placówki zdrowotne) at nyc.gov/health/coronavirus
for).
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Czy należy stosować inne procedury dostaw do budynku (np. żywności, środków
codziennego użytku lub leków)?
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. Wszystkie osoby przebywające w budynku powinny zadbać o higienę
rąk po kontakcie z przesyłkami. W dużych budynkach mieszkalnych, gdzie paczki zostawiane są
w holu, 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
mogę wpisać więcej informacji i poprosić, na przykład, aby paczki były dostarczone pod ich
drzwi lub o wysłanie wiadomości tekstowej lub telefoniczne zawiadomienie oraz zostawienie
paczki/paczek przed drzwiami w celu zminimalizowania osobistego kontaktu oraz dotykania
powierzchni.
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 i pracownicy budynku powinni także rozważyć założenie osłony twarzy. Po
zakończeniu pracy należy oczyścić i odkazić powierzchnie robocze (więcej informacji, jak należy
czyścić i odkażać powierzchnie, można znaleźć na stronie „General Guidance for Cleaning and
Disinfection for Non-Health Care Settings” (Ogólne wskazówki dotyczące czyszczenia i
odkażania w placówkach opieki innych niż placówki zdrowotne) at nyc.gov/health/coronavirus).
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,
którzy wyrażają zainteresowanie utrzymywaniem takiego kontaktu.
Aby uzyskać więcej informacji i wsparcie:
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Osoby potrzebujące świadczeniodawcy opieki zdrowotnej mogą skorzystać z usług NYC
Health + Hospitals, które zapewniają opiekę wszystkim nowojorczykom, bez względu na
ich status imigracyjny, status ubezpieczenia lub zdolność do zapłaty. Należy zadzwonić
pod numer 844-692-4692 lub 311.
Aby znaleźć placówkę wykonująca badanie, odwiedź nyc.gov/covidtest lub zadzwoń pod
numer 311.

Wydział Zdrowia miasta Nowy Jork może zmienić zalecenia w miarę rozwoju sytuacji.
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