W dniu 17 kwietnia 2019 roku Rada Zdrowia przyjęła następującą uchwałę, która
zostanie opublikowana zgodnie z §17-148 kodeksu administracyjnego miasta Nowy Jork.
Uchwała Rady Zdrowia
Wydziału Zdrowia i Higieny Psychicznej
miasta Nowy Jork
Na posiedzeniu Rady Zdrowia Wydziału Zdrowia i Higieny Psychicznej w dniu 17
kwietnia 2019 r. przyjęto następującą ustawę:
MAJĄC NA UWADZE, ŻE doszło do aktywnego wybuchu zachorowań na odrę
wśród osób mieszkających w okolicach Williamsburga na Brooklynie w stanie Nowy Jork,
których kody pocztowej to 11205, 11206, 11211 i 11249 („kody pocztowe, których
dotyczy”); i
MAJĄC NA UWADZE, ŻE 9 kwietnia 2019 r. komisarz Wydziału Zdrowia i
Higieny Psychicznej zarządziła, że konieczne są pilne działania w zakresie zdrowia
publicznego, aby chronić społeczeństwo przed epidemią odry, do której doszło w okolicach
Williamsburga, i ogłosiła stan zagrożenia dla zdrowia publicznego; i
MAJĄC NA UWADZE, ŻE zgodnie ze swoim prawem wynikającym z Kodeksu
Zdrowia §3.01 komisarz nakazała każdemu, kto mieszka, pracuje lub rezyduje pod
adresem o kodach, których dotyczy problem oraz każde dziecko w wieku powyżej sześciu
miesięcy, mieszkające, przebywające lub pracujące w lokalizacji objętej którymkolwiek z
tych kodów pocztowych musi być zaszczepione przeciwko odrze; i
MAJĄC NA UWADZE, ŻE nakaz przewiduje karę finansową zgodną z
kodeksem cywilnym, chyba że dana osoba, lub w przypadku dziecka, jego rodzic lub
opiekun może wykazać, że jest odporna na chorobę lub dokument zadowalający Wydział,
poświadczający, iż taka osoba winna być zwolniona z tego wymogu ze względów
medycznych; i
MAJĄC NA UWADZE, ŻE zgodnie z Kodeksem Zdrowia §3.01 zarządzenie
wydane przez komisarza obowiązuje tylko do czasu zwołania Rady Zdrowia i
kontynuowania lub unieważnienia decyzji podjętej przez komisarza; i
MAJĄC NA UWADZE, ŻE Rada Zdrowia przyjęła i przekazała do swoich
dokumentów i doniesień, że od września 2018 r. udokumentowano ponad 300 przypadków
odry w mieście Nowy Jork, przy czym zdecydowana większość występuje wśród osób
zamieszkujących w rejonach kodów pocztowych, których to dotyczy i w zastraszającym
tempie zgłaszane są nowe przypadki zachorowań na odrę; i
MAJĄC NA UWADZE, ŻE odra jest wysoce zaraźliwą chorobą wirusową, która
może powodować poważne komplikacje zdrowotne, takie jak zapalenie płuc, zapalenie
mózgu (obrzęk mózgu) i śmierć. W około jednej trzeciej zgłoszonych przypadków odry
występuje co najmniej jedno powikłanie. Odra może być poważną chorobą we wszystkich

grupach wiekowych. Jednak u niemowląt, małych dzieci, kobiet w ciąży, osób o
osłabionym układzie odpornościowym i u osób dorosłych częściej występują powikłania
związane z odrą; i
MAJĄC NA UWADZE, ŻE odra jest łatwo przenoszona z chorej osoby na
innych, którzy nie są uodpornieni na tę chorobę. Wirus może żyć do dwóch godzin w
powietrzu lub na powierzchniach, na których zarażona osoba kaszlnęła lub kichnęła, a
osoby, którym brakuje odporności, są bardzo podatne na zachorowania, jeśli mają
kontakt z osobą zakażającą lub znajdują się w pobliżu miejsca, w którym niedawno była
osoba zakażająca; i
MAJĄC NA UWADZE, ŻE chociaż odra jest wysoce zaraźliwa, szczepionka
przeciwko odrze-śwince-różyczce (MMR) jest sprawdzoną bezpieczną i skuteczną
szczepionką, która zapobiegnie jej przenoszeniu. Chociaż odra pozostaje jedną z
głównych przyczyn zgonów wśród małych dzieci w częściach świata, w których
szczepienia nie są dostępne, choroba do czasu wybuchu epidemii została
wyeliminowana w Stanach Zjednoczonych; i
MAJĄC NA UWADZE, ŻE wysoki odsetek osób mieszkających w obrębie kodów
pocztowych, których to dotyczy w Williamsburgu nie został zaszczepiony przeciwko
odrze, epidemia odry utrzymuje się w Williamsburgu pomimo innych działań podjętych
przez Wydział Zdrowia i Higieny Psychicznej, w tym nakazów wykluczających
nieszczepione dzieci z uczęszczania do przedszkoli i programów opieki dziennej; i
MAJĄC NA UWADZE, ŻE Rada Zdrowia uważa wspomniane zgłoszenia
dotyczące ponad 300 przypadków odry za wystarczający dowód na potwierdzenie, że
ognisko odry występuje w Williamsburgu, co zagraża zdrowiu i bezpieczeństwu
nowojorczyków i jest bezpośrednio niebezpieczne dla życia i zdrowia ludzkiego, i stanowi
uciążliwość publiczną; i
MAJĄC NA UWADZE, ŻE epidemia ma miejsce, ponieważ duża liczba osób
przebywających na terenie kodów pocztowych, których to dotyczy nie została
zaszczepiona przeciwko odrze; i
MAJĄC NA UWADZE, ŻE jedynym sposobem na zakończenie epidemii jest
wymaganie, aby osoby zamieszkujące, pracujące lub uczęszczające do szkoły w
którymkolwiek rejonie z kodami pocztowymi, których to dotyczy, były szczepione
przeciwko odrze lub w inny sposób miały odporność na odrę; i
MAJĄC NA UWADZE, ŻE osobiste usługi lub usługi zgodnie z podpunktami (a)
lub (b) §17-148 Kodeksu administracyjnego miasta Nowy Jork dotyczące nakazów
wymagających ograniczenia takich niedogodności i warunków w rzeczywistości
niebezpiecznych dla życia i zdrowia każdej z osób, które zgodnie z postanowieniami tytułu
17 Kodeksu administracyjnego miasta Nowy Jork mają obowiązek lub odpowiedzialność
za łagodzenie takich niedogodności i warunków, spowodowałoby opóźnienie szkodliwe
dla zdrowia, dobrostanu i bezpieczeństwa publicznego; zatem

UCHWALA SIĘ, że Rada Zdrowia niniejszym oświadcza, że wybuch epidemii
odry trwa w okolicach Williamsburga i że epidemia stanowi uciążliwość dla
społeczeństwa, ponieważ jest bezpośrednio niebezpieczna dla życia i zdrowia; ponadto
UCHWALA SIĘ, że Rada Zdrowia niniejszym oświadcza, że każda osoba, która
mieszka lub pracuje w rejonie kodów pocztowych, których to dotyczy, powinna być
zaszczepiona przeciwko odrze, chyba że taka osoba będzie w stanie wykazać odporność
na chorobę lub okazać dokument zadowalający Wydział, stwierdzający, iż taka osoba
winna być zwolniona z tego wymogu ze względów medycznych; ponadto
UCHWALA SIĘ, że rodzic lub opiekun dziecka w wieku sześciu miesięcy lub
starszego, które mieszka lub uczęszcza do szkoły, przedszkola bądź do domu opieki nad
dziećmi w rejonie kodów pocztowych, których to dotyczy i które nie otrzymało
szczepionki MMR, powinien spowodować, żeby takie dziecko zostało zaszczepione
przeciwko odrze, chyba że rodzic lub opiekun może wykazać, że dziecko ma odporność na
chorobę lub dokument zgodnie z wymogami Wydziału, stwierdzający, że takie dziecko
powinno być zwolnione z tego wymogu ze względów medycznych; ponadto
UCHWALA SIĘ, aby każda osoba, od której niniejsze oświadczenie wymaga
szczepienia przeciwko odrze lub każdy rodzic bądź opiekun, od którego na mocy tego
oświadczenia wymaga się uodpornienia swojego dziecka narusza ten nakaz, podlega karom
pieniężnym, na które zezwalają obowiązujące przepisy prawa, zasady i ustawy każdego
dnia, w którym on lub ona kontynuuje pobyt, pracę lub uczęszczanie do szkoły,
przedszkola bądź do domu opieki nad dziećmi w którymkolwiek rejonie z kodami
pocztowymi, których to dotyczy, bez zaszczepienia się przeciwko odrze do czasu, gdy
komisarz Wydziału Zdrowia i Higieny Psychicznej ogłosi koniec epidemii.
UCHWALA SIĘ, że niniejsza uchwała wchodzi w życie natychmiast i jej
publikacja jest zgodna z Kodeksem administracyjnym miasta Nowy Jork §17-148.
(Uchwałą podjętą przez Radę Zdrowia w dniu 17 kwietnia 2019 r.)

