Działania władz miasta Nowy Jork w związku z małpią ospą
Wydział Zdrowia i Higieny Psychicznej miasta Nowy Jork (Wydział Zdrowia NYC) podejmuje
działania w związku z obecnym ogniskiem małpiej ospy. Niniejsza broszura przedstawia nasze
składające się z pięciu części, oparte na zasadzie równości, podejście do problemu małpiej ospy
w mieście Nowy Jork i dotarcia do najbardziej zagrożonych nowojorczyków. Jesteśmy
zobowiązani do zaangażowania organizacji społecznych, partnerów i innych interesariuszy, aby
upewnić się, że nasze działania w zakresie małpiej ospy są oparte na wiedzy naukowej i
wkładzie społeczności. Będziemy kontynuować identyfikowanie, monitorowanie i
rozwiązywanie kwestii związanych z równością w naszych działaniach, aby pomóc zapewnić
nowojorczykom bezpieczeństwo.
Następujące cele będą podstawą pilnych i sprawiedliwych działań w związku z małpią ospą w
NYC:
• zapobieganie i ograniczanie rozprzestrzeniania się wirusa
• minimalizowanie cierpienia i choroby spowodowanej przez wirusa
• eliminowanie stygmatyzacji i promowanie sprawiedliwego dostępu do szczepionek,
testów i leczenia
W oparciu o obecne kryteria kwalifikacji do szczepień w NYC, do 150 000 nowojorczyków może
być narażonych na zakażenie wirusem małpiej ospy. Od 28 lipca 2022 r. w NYC odnotowano
więcej przypadków małpiej ospy niż w jakiejkolwiek innej części Stanów Zjednoczonych, przy
czym w całym kraju stanowiły one ponad 25% przypadków. W związku z tym, że NYC cały czas
jest epicentrum tej epidemii, jego mieszkańcy potrzebują bardziej odpowiedniej proporcji
dawek szczepionek i narzędzi, w tym finansowania, które w większym stopniu uwzględniają
naszą populację i obciążenie chorobą. Władze miasta kontynuują działania na wszystkich
poziomach rządowych w kwestiach związanych z zasobami reagowania na małpią ospę i
sprawiedliwym dostępem do zasobów dla nowojorczyków. Wejdź na stronę nyc.gov/health i
wyszukaj hasło „Statements and Letters” (Oświadczenia i pisma), aby dowiedzieć się więcej o
działaniach władz miasta w związku z małpią ospą.
Zapraszamy społeczeństwo do przyłączenia się do nas w tych wezwaniach do działania, aby
zapewnić Nowemu Jorkowi to, co jest potrzebne do ograniczenia transmisji, ochrony
zagrożonych populacji i rozszerzenia naszych obecnych szczepionek, testów i zasobów dostępu
do leczenia dla większej liczby osób w większej liczbie dzielnic i poprzez większą liczbę
partnerów i dostawców usług medycznych.
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Podejście NYC do walki z wirusem małpiej ospy
1. Zapobieganie
• Dostarczanie informacji nowojorczykom o tym, jak uniknąć lub zmniejszyć narażenie
na zakażenie wirusem małpiej ospy oraz co robić w przypadku narażenia lub
wystąpienia objawów.
• Zaangażowanie organizacji społecznych, świadczeniodawców, osób z grup wysokiego
ryzyka i innych osób jako zaufanych orędowników do zapewniania edukacji i
informacji, w szczególności grup pracujących ze społecznościami o najwyższym
ryzyku narażenia na zakażenie wirusem małpiej ospy lub ciężkie zakażenie.
• Rozpowszechnianie aktualnych informacji wśród nowojorczyków, w tym materiałów
w dodatkowych językach używanych w NYC.
2. Nadzorowanie i namierzanie kontaktów
• Określanie epidemiologii małpiej ospy w NYC, w tym nowych przypadków, trajektorii
ile osób zachorowało, trajektorii ogniska i czynników ryzyka.
• Udostępnianie danych według wieku, rasy, pochodzenia etnicznego, płci i innych
danych demograficznych, zachowując przy tym wszelkie zabezpieczenia prywatności
i danych osobowych.
• Zapewnianie w odpowiednim czasie informacji osobom zakażonych wirusem małpiej
ospy, w tym jak bezpiecznie odizolować się od domowników, aby zapobiec
rozprzestrzenianiu się choroby oraz uzyskać opiekę zdrowotną i usługi społeczne.
• Identyfikowanie osób z grupy wysokiego ryzyka, które zachorowały na małpią ospę i
zapewnienie im profilaktyki po narażeniu (post-exposure prophylaxis, PEP) w celu
ograniczenia rozprzestrzeniania się tej choroby.
• Dzielenie się informacjami na temat tego, czego należy się spodziewać, jeśli ktoś
zostanie zidentyfikowany przez Departament Zdrowia NYC lub jeśli sam
zidentyfikuje, że miał kontakt z osobą chorą na małpią ospę.
3. Testy
• Zapewnianie dostępu do testów za pośrednictwem NYC Public Health Laboratory
(Laboratorium Zdrowia Publicznego NYC) oraz placówek NYC Health + Hospitals.
• Współpraca z partnerami lokalnymi i krajowymi w celu zwiększenia możliwości
przeprowadzania testów.
• Szkolenie świadczeniodawców w zakresie prezentacji klinicznej, protokołów testów i
sposobu informowania pacjentów o wynikach testów.
• Upewnienie się, że nowojorczycy rozumieją, co powinni zrobić w oczekiwaniu na
wyniki testu lub w przypadku pozytywnego wyniku.
• Wspieranie działań rządu federalnego związanych ze zwiększaniem dostępu do
testów w laboratoriach komercyjnych oraz opcji tanich lub bezpłatnych testów w
placówkach poza miastem.
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4. Leczenie
• Edukowanie świadczeniodawców w zakresie właściwego postępowania z osobami
chorymi na małpią ospę, w tym opieki wspomagającej i leczenia przeciwwirusowego.
• Opowiadanie się za tym, aby rząd federalny zwiększył dostęp do leczenia
przeciwwirusowego (tekowirymatu), które obecnie jest dostępne tylko w ramach
rozszerzonego dostępu do badań nad nowym lekiem (expanded access
investigational new drug, EA-IND) w ramach ogólnych działań mających na celu
ułatwienie świadczeniodawcom przepisywania i podawania tego leku.
• Zapewnienie pomocy technicznej świadczeniodawcom w zakresie przepisywania
leczenia przeciwwirusowego dostępnego w ramach protokołu EA-IND.
• Edukowanie społeczeństwa na temat tego, kto może otrzymać leczenie
przeciwwirusowe i jak może je uzyskać za pośrednictwem swojego
świadczeniodawcy.
5. Szczepienia
• Aż 150 000 nowojorczyków może narażonych na zakażenie wirusem małpiej ospy w
oparciu o aktualne kryteria kwalifikacji do szczepień w NYC. Wyższe wskaźniki
szczepień ograniczą rozprzestrzenianie się małpiej ospy i ochronią zagrożone
populacje w NYC. Wobec skrajnych ograniczeń w dostawach szczepionek, nasza
kampania szczepionkowa musi zrównoważyć szybkie zaszczepienie jak największej
liczby osób z zapewnieniem sprawiedliwego dostępu do szczepionki w punktach
masowych szczepień i priorytetowym potraktowaniem dostępu dla nowojorczyków
o najwyższym ryzyku przeniesienia choroby i poważnych następstw. Będziemy dążyć
do osiągnięcia tej równowagi poprzez współpracę z organizacjami społecznymi i
rezerwowanie szczepionek dla priorytetowych dzielnic. Plan dystrybucji szczepionek
w NYC obejmuje:
o Kliniki szczepień we wszystkich pięciu dzielnicach, w tym tymczasowe miejsca
masowych szczepień, aby jak najszybciej zaszczepić kwalifikujących się
nowojorczyków.
o Rezerwowanie terminów w celu zapewnienia sprawiedliwego dostępu do
szczepionki, takich jak skierowania poprzez partnerów społecznych dla
kwalifikujących się nowojorczyków, są w grupie podwyższonego ryzyka
poważnych skutków zdrowotnych związanych z małpią ospą, nie mają
dostępu do opieki zdrowotnej lub innych zasobów, lub którzy pochodzą z
priorytetowych obszarów geograficznych.
o Dystrybuowanie PEP wśród bliskich kontaktów osób zakażonych wirusem
małpiej ospy oraz osób, które były narażone w miejscu pracy.
o Zatrudnianie świadczeniodawców jako osób wykonujących szczepienia w celu
rozszerzenia dostępu do nich poprzez system opieki zdrowotnej.
o Mobile punkty szczepień i mobilny dostęp, aby szczepić osoby w ich okolicy.
• NYC będzie priorytetowo traktować pierwsze dawki szczepionki, aby więcej osób
mogło otrzymać ochronę. Jak tylko więcej dostaw będzie dostępnych, NYC
skontaktuje się z kwalifikującymi się osobami w celu uzyskania drugich dawek. Ta
strategia podawania pojedynczych dawek jest zgodna ze strategią dystrybucji
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szczepionki przeciwko małpiej ospie przyjętą w Wielkiej Brytanii i Kanadzie oraz
opiera się na dostępnych dowodach naukowych.

Wydział Zdrowia NYC może zmienić zalecenia w miarę rozwoju sytuacji.

7.28.22 Polish
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