
Informacje o kontakcie z odrą i wezwanie do sądu cywilnego 

Niniejszy dokument zawiera informacje na temat kontaktu z odrą oraz wezwanie do sądu cywilnego wydane 

przez Wydział Zdrowia i Higieny Psychicznej miasta Nowy Jork w związku ze wzrostem zachorowań na odrę w 

Williamsburg w dzielnicy Brooklyn. 

Dlaczego wystawiono to wezwanie? 

Wydział Zdrowia wydał wezwanie do sądu cywilnego w związku z niezastosowaniem się do nakazu komisarza 

z dnia 9 kwietnia 2019 r. dotyczącego odry.  

Ma Pan(i) prawo do przesłuchania w Urzędzie ds. przesłuchań i postępowań administracyjnych w Nowym 

Jorku (OATH) (Wydział Przesłuchań). Należy postępować zgodnie z instrukcjami dołączonymi do wezwania.  

Jak można przekazać informacje potwierdzające, że ja lub moje dziecko zostało zaszczepione, jest odporne 

lub kwalifikuje się do zwolnienia z obowiązku szczepienia na podstawie zaświadczenia lekarskiego?  

Jeśli uważa Pan(i), że Pan(i) lub dziecko zostało zaszczepione szczepionką przeciwko odrze, śwince i różyczce 

(MMR); jest odporne na odrę; lub ma schorzenie/stan, które uniemożliwia podanie szczepionki MMR, może 

Pan(i) przedstawić odpowiednią dokumentację medyczną (w tym kartę szczepień, raport serologiczny 

potwierdzający odporność lub dokumentację medyczną uzasadniającą zwolnienie z obowiązku szczepienia). 

Wszystkie dokumenty przekazywane do Wydziału Zdrowia muszą być podpisane i opatrzone datą przez 

lekarza. Wydział Zdrowia zapozna się z dokumentacją medyczną i może wycofać wezwanie.  

Dokumentację medyczną należy przekazać do Wydziału Zdrowia. Można przesłać ją faksem pod numer 347-

396-8851 lub poprzez e-mail na adres measlesdocuments@health.nyc.gov.  

Co należy zrobić, jeśli w związku z kontaktem z odrą zalecono mi pozostanie w domu i nie mogę 

uczestniczyć w postępowaniu?  

Jeśli nie może Pan(i) uczestniczyć w postępowaniu ze względu na kontakt z odrą - lub z jakiegokolwiek innego 

powodu - należy przełożyć jego termin postępując zgodnie ze wskazówkami podanymi na wezwaniu. 

Co należy zrobić w kwestii szczepionki MMR po okresie, w którym zalecono mi pozostanie w domu?  

Należy umówić się na wizytę ze swoim lekarzem, tak aby mógł/mogła się Pan(i) zaszczepić przeciw MMR w 

pierwszym dniu roboczym, w którym będzie Pan(i) mógł/mogła wyjść z domu. Należy natychmiast, faksem 

(347-396-8851) lub e-mail'em (measlesdocuments@health.nyc.gov), wysłać swoją dokumentację medyczną 

(podpisaną i odatowaną przez lekarza) do Wydziału Zdrowia.  

Jeśli Pana(-i) lekarz nie ma szczepionki MMR lub jeśli potrzebuje Pan(i) pomocy w znalezieniu przychodni, w 

której można się zaszczepić, proszę zadzwonić pod numer 311 lub odwiedzić stronę internetową Wydziału 

Zdrowia https://www1.nyc.gov/site/doh/index.page.  

Gdzie mogę znaleźć informacje o nakazie komisarza, odrze lub szczepionce MMR?  

Informacje o nakazie komisarza, odrze i szczepionce MMR dostępne są na stronie internetowej Wydziału 

Zdrowia miasta Nowy Jork pod adresem nyc.gov/health. Można również zadzwonić pod numer 347-396-

7998, aby porozmawiać z pracownikiem z Wydziału Zdrowia. 
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