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CZĘSTO ZADAWANE PYTANIA DOTYCZĄCE PUNKTÓW KONTROLNYCH
Dlaczego Miasto Nowy Jork wprowadziło punkty kontrolne w różnych miejscach?
Punkty kontrolne pełnią funkcję edukacyjną i mają za zadanie zadbać, by osoby
odwiedzające miasto rozumiały oraz przestrzegały ograniczenia podróży obowiązujące w
stanie Nowy Jork.
Dzięki niezwykłym poświęceniom i wytrwałości miasto Nowy Jork zmniejszyło wskaźniki
zakażeń i dodatnich wyników testów na COVID-19 do jednego z najniższych poziomów w
kraju. Nie możemy teraz sobie pozwolić na mniejszą czujność.
Jakie ograniczenia w podróżowaniu obowiązują w mieście Nowy Jork?
Prawo stanu Nowy Jork wymaga, aby każdy, kto przybywa do tego stanu, a uprzednio
spędził ponad 24 godziny w jakimkolwiek stanie figurującym na Nowojorskiej liście
stanów objętych ograniczeniami (Restricted State List):
1. Zarejestrował się, wypełniając Formularz zdrowia osoby podróżującej w stanie
Nowy Jork.
2. Po przybyciu odbył kwarantannę (pozostawał w domu lub miejscu pobytu z
wyjątkiem sytuacji nagłych, konieczności uzyskania opieki medycznej lub
opuszczenia Stanu) przez 14 dni od ostatniego dnia pobytu na terytorium stanu z
listy stanów objętych ograniczeniami.
3. Niezbędni pracownicy przybywający do pracy w Nowym Jorku ze stanu objętego
ograniczeniami muszą przestrzegać wytycznych Stanowego Departamentu Zdrowia
(State Department of Health).
Kto podlega ograniczeniom w podróżowaniu w mieście Nowy Jork?
Każdy, kto spędził ponad 24 godziny w jakimkolwiek stanie figurującym na Nowojorskiej
liście stanów objętych ograniczeniami w ciągu ostatnich 14 dni. Dotyczy to także
nowojorczyków, którzy podróżowali do innych stanów, a także osób odwiedzających
Nowy Jork.
Gdzie mogę sprawdzić, czy odwiedzony przeze mnie stan jest na Nowojorskiej liście
stanów objętych ograniczeniami?
W tym celu należy przejść do strony Nowojorska lista stanów objętych ograniczeniami.
Jestem mieszkańcem miasta Nowy Jork. Czy muszę wypełnić Formularz zdrowia osoby
podróżującej w stanie Nowy Jork i odbyć 14-dniową kwarantannę?
Tak. Formularz muszą wypełnić osoby, które przybyły do Nowego Jorku ze stanu
wymienionego na Nowojorskiej liście stanów objętych ograniczeniami i przebywały w
jakimkolwiek stanie z tej listy przez ponad 24 godziny. Niezbędni pracownicy muszą
przestrzegać wytycznych Stanowego Departamentu Zdrowia (State Department of
Health).
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Co się dzieje w punktach kontrolnych?
1. Osoby w punktach kontrolnych będą pytane, czy spędziły ponad 24 godziny w
jakimkolwiek stanie figurującym na Nowojorskiej liście stanów objętych
ograniczeniami w ciągu ostatnich 14 dni.
2. Jeżeli tak, będą musiały wypełnić Formularz zdrowia osoby podróżującej w stanie
Nowy Jork. Formularz ten jest dostępny online i można go wypełnić najwcześniej na
dzień przed przybyciem do miasta Nowy Jork albo w punkcie kontrolnym.
Na jak długo ludzie są zatrzymywani w punktach kontrolnych?
Tylko na kilka minut. Wypełnienie formularza rejestracyjnego trwa niecałe 5 minut. Aby zaoszczędzić
czas, można wypełnić ten formularz online najwcześniej na dzień przed przybyciem do miasta Nowy
Jork.
Kto prowadzi punkty kontrolne?
Szeryf Miasta Nowy Jork w koordynacji z innymi organami ścigania.
Jak mogę udowodnić wypełnienie Formularza zdrowia osoby podróżującej w stanie Nowy Jork?
Po wypełnieniu formularza należy zrobić zrzut ekranu strony z potwierdzeniem. Przypominamy, że
formularz należy wypełnić najwcześniej na dzień przed przybyciem do miasta Nowy Jork.
Co zrobić, jeśli tylko przejeżdżam przez miasto Nowy Jork bez zatrzymywania się?
Mimo wszystko należy wypełnić Formularz zdrowia osoby podróżującej w stanie Nowy Jork, jeżeli
spędziło się ponad 24 godziny w jakimkolwiek stanie figurującym na Nowojorskiej liście stanów objętych
ograniczeniami w ciągu ostatnich 14 dni.
Co będzie, jeżeli nie podporządkuję się przepisom stanowym i nie zarejestruję się lub nie odbędę
kwarantanny?
Wiemy, że wszyscy będą współpracować w trosce o zdrowie publiczne i spowolnienie rozprzestrzeniania
się COVID-19. W wyjątkowych przypadkach nieprzestrzegania przepisów dopuszczającym się tego
osobom mogą zostać wymierzone znaczne kary finansowe na mocy prawa stanowego.
Co będzie, jeśli odmówię wypełnienia Formularza zdrowia osoby podróżującej?
Nowojorczycy wykazali się ogromnym poświęceniem, by powstrzymać rozprzestrzenianie się tego
wirusa, i oczekujemy z ich strony współpracy. Wszystkim podróżnym zostaną zapewnione wszelkie
możliwości wypełnienia formularza. Kary finansowe zostaną wymierzone w naprawdę wyjątkowych
przypadkach.
Czy trzeba będzie okazać jakiś dowód tożsamości, a jeśli tak, to jaki?
Rozmowa w punkcie kontrolnym będzie krótka i będzie miała charakter edukacyjny. Podróżni zostaną
poproszeni najwyżej o okazanie dokumentów niezbędnych do prowadzenia samochodu w stanie Nowy
Jork (np. dowodu rejestracyjnego).
Czy będą zadawane pytania o status imigracyjny, a odpowiedzi będą rejestrowane?
Nie.
Czy osoba zatrzymująca mnie będzie znać mój język?
W punktach kontrolnych będą dostępne usługi tłumaczenia.
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Gdzie będą się znajdować punkty kontrolne?
Szeryf będzie publikować lokalizacje punktów kontrolnych codziennie na Twitterze: @NYCSHERIFF.
Z jakich przydatnych materiałów można skorzystać?
Często zadawane pytania na temat ograniczeń związanych z kwarantanną dla podróżnych
przybywających do stanu Nowy Jork po pobycie poza stanem
Zalecenia stanu Nowy Jork dotyczące podróży w związku z COVID-19
Ograniczenia związane z kwarantanną dla podróżnych przybywających do stanu Nowy Jork po pobycie
poza stanem
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