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ROZPORZĄDZENIE KOMISARZA
DO:

Osób mieszkających, pracujących lub uczęszczających do szkół w okolicach
Williamsburga, Brooklynu i w Nowego Jorku i do rodziców i/lub opiekunów dzieci
mieszkających, pracujących lub uczęszczających do szkół w okolicach
Williamsburga, Brooklynu, Nowego Jorku

ZWAŻYWSZY, ŻE doszło do aktywnego wybuchu zachorowań na odrę wśród osób
mieszkających w okolicach Williamsburga na Brooklynie w stanie Nowy Jork, których kody
pocztowe to 11205, 11206, 11211 i 11249. Od września 2018 r. udokumentowano ponad 250
przypadków odry wśród osób mieszkających w okolicach Williamsburga i liczba ta nadal rośnie,
ponieważ wciąż pojawiają się nowe przypadki; i
ZWAŻYWSZY, ŻE odra jest wysoce zaraźliwą chorobą wirusową, która może
powodować poważne komplikacje zdrowotne, takie jak zapalenie płuc i obrzęk mózgu. W około
jednej trzeciej zgłoszonych przypadków odry wystąpiło co najmniej jedno powikłanie, a w
niektórych przypadkach odra może spowodować śmierć. Odra może być poważną chorobą we
wszystkich grupach wiekowych. Jednak u niemowląt, małych dzieci, kobiet w ciąży, osób z
osłabionym układem odpornościowym i u osób dorosłych częściej występują powikłania
związane z odrą; i
ZWAŻYWSZY, 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
ZWAŻYWSZY, ŻE chociaż odra jest wysoce zaraźliwa, szczepionka przeciwko odrześwince-różyczce (MMR) jest 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
ZWAŻYWSZY, ŻE epidemia odry utrzymuje się w Williamsburgu pomimo innych
wysiłków podjętych przez Departament Zdrowia i Higieny Psychicznej w celu jej
powstrzymania, w tym rozporządzeń wykluczających nieszczepione dzieci z uczęszczania do
przedszkoli i programów opieki dziennej, ponieważ wysoki odsetek osób mieszkających w
Williamsburgu nie został zaszczepiony przeciwko odrze; i
ZWAŻYWSZY, ŻE zgodnie z § 556 Karty Miasta Nowego Jorku Departament jest
odpowiedzialny za przeciwdziałanie występowaniu chorób zakaźnych w mieście Nowy Jork oraz
za nadzorowanie zmniejszenie uciążliwości, które mają wpływ lub mogą mieć wpływ na
zdrowie publiczne; i

ZWAŻYWSZY, ŻE zgodnie z § 3.01 Kodeksu Zdrowia Miasta Nowy Jork jestem
upoważniony do zgłaszania stanu zagrożenia zdrowia publicznego, wydawania rozporządzeń
oraz podejmowania działań, które uważam za niezbędne dla zdrowia i bezpieczeństwa Miasta i
jego mieszkańców, gdy pilne działania w zakresie zdrowia publicznego są konieczne dla
ochrony zdrowia publicznego przed istniejącym zagrożeniem; i
ZWAŻYWSZY, ŻE trwająca epidemia odry w Williamsburgu stanowi istniejące
zagrożenie dla zdrowia publicznego w Nowym Jorku; i
ZWAŻYWSZY , że stwierdzam również, że obecność jakiejkolwiek osoby w okolicach
Williamsburga niezaszczepionej przeciwko MMR, chyba że szczepionka ta jest w inny sposób
przeciwwskazana medycznie lub taka osoba wykazała odporność na odrę, stwarza niepotrzebne i
możliwe do uniknięcia ryzyko kontynuacji epidemii, a zatem uciążliwość zgodnie z definicją
zawartą w Kodeksie Administracyjnym Nowego Jorku §17-142; i
ZWAŻYWSZY, ŻE zgodnie z § 3.07 Kodeksu Zdrowia Miasta Nowy Jork, nikt „nie
może podejmować działań, które są lub mogą być szkodliwe dla zdrowia publicznego lub życia
lub zdrowia jakiejkolwiek osoby … lub… nie podjąć rozsądnych działań i środków ostrożności
w celu ochrony ludzkiego życia i zdrowia”.
NINIEJSZYM NAKAZUJE SIĘ, aby osoby mieszkające, pracujące lub będące
rezydentami terenów objętych kodami pocztowymi 11205, 11206, 11211 i/lub 11249,
niezaszczepione przeciwko MMR, zostały w ciągu czterdziestu ośmiu (48) godzin od podpisania
przeze mnie niniejszego rozporządzenia zaszczepione przeciwko odrze, chyba że będą w stanie
wykazać odporność na chorobę lub udokumentować, w sposób zadowalający Departament, że
powinny one zostać z tego wymogu zwolnione.
DODATKOWO NAKAZUJE SIĘ, aby rodzice lub opiekunowie dzieci w wieku
powyżej sześciu miesięcy mieszkających lub będących rezydentami terenów objętych kodami
pocztowymi 11205, 11206, 11211 i/lub 11249, które nie zostały zaszczepione przeciwko MMR,
zaszczepili je przeciwko odrze w ciągu czterdziestu ośmiu (48) godzin od podpisania przeze
mnie tego rozporządzenia, chyba że rodzice lub opiekunowie będą w stanie wykazać, że dane
dziecko jest odporne na odrę lub udokumentować, w sposób zadowalający Departament, że
powinno one zostać z tego wymogu zwolnione.
NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE pozostanie w mocy do następnego posiedzenia
Rady Zdrowia Miasta Nowy Jork zaplanowanego na 17 kwietnia 2019 r., w którym to czasie
okres jego obowiązywania może zostać wydłużony lub może ono zostać przez Zarząd odwołane.

Dnia: 9 kwietnia 2019 roku

Oxiris Barbot, MD
Komisarz ds. Zdrowia

OSTRZEŻENIE
Niezastosowanie się do niniejszego rozporządzenia stanowi naruszenie §3.05 Kodeksu
Zdrowia Miasta Nowy Jork oraz wykroczenie podlegające grzywnom cywilnym i/lub karnym,
przepadkowi i karom, w tym pozbawieniu wolności.
Osoby pragnące zgłosić sprzeciw wobec rozporządzenia mogą skontaktować się pisemnie lub za
pośrednictwem faksu na adres Thomas G. Merrill, Główny Radca Prawny, New York City
Department of Health and Mental Hygiene, 42-09 28th Street (WS 14-38) Long Island City NY
11101-4132; tmerrill@health.nyc.gov telefon: 347-396-6116; faks: 347-396-6087, podając
uzasadnienie sprzeciwu wobec rozporządzenia.

