Co należy wiedzieć na temat zlokalizowanych ograniczeń strefowych na terenie
stanu Nowy Jork
COVID-19 nadal rozprzestrzenia się w Nowym Jorku (NYC) z powodu wzrostu transmisji w społecznościach
niektórych dzielnic. Inicjatywa stanu Nowy Jork (NYS) inicjatywa działań zgrupowanych wymaga
wprowadzenia ograniczeń w strefach określonych przez stan w związku ze wzrostem zakażeń. Strefy mogą
być czerwone, pomarańczowe lub żółte, przy czym z poszczególnymi kolorami wiążą się inne ograniczenia.
Aby znaleźć swoją strefę należy odwiedzić stronę nyc.gov/covidzone. Prosimy regularnie sprawdzać tę
stronę pod kątem aktualnych informacji na temat oznaczeń. Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące
inicjatywy działań zgrupowanych należy odwiedzić stronę NYS website.
Strefa
Strefaczerwona
czerwona
Szkoły
Wszystkie nowojorskie szkoły publiczne, niepubliczne i czarterowe muszą zostać zamknięte i wrócić do
nauki zdalnej. Szkoły mogą zostać ponownie otwarte, jeśli spełnią określone wymagania. Dodatkowe
informacje dotyczące szkół niepublicznych udostępniono tutaj, natomiast tutaj można znaleźć informacje o
szkołach publicznych.
Firmy
Wszystkie firmy, które nie świadczą niezbędnych usług, muszą zostać zamknięte. Wyłącznie firmy
świadczące niezbędne usługi, zgodnie ze wskazaniem przez Empire State Development Corporation stanu
Nowy Jork mogą pozostać otwarte.
Zakłady gastronomiczne
Restauracje, bary, kawiarnie i inne punkty gastronomiczne mogą świadczyć wyłącznie usługi odbioru i
dostawy posiłków. Serwowanie posiłków w pomieszczeniach zamkniętych lub na zewnątrz nie jest
dozwolone.
Domy modlitwy
Domy modlitwy mogą pozostać otwarte przy maksymalnej pojemności 50 %.
Zgromadzenia
Wszelkie zgromadzenia, które nie są niezbędne, bez względu na ilość uczestniczących w nich osób, są
zabronione i muszą zostać przełożone lub odwołane. Osoby zachęcające, promujące lub organizujące
masowe zgromadzenia mogą zostać ukarane grzywną w wysokości do $15 000 dziennie.
Strefa
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Szkoły
Wszystkie nowojorskie szkoły publiczne, niepubliczne i czarterowe muszą zostać zamknięte i wrócić do
nauki zdalnej. Szkoły mogą zostać ponownie otwarte, jeśli spełnią określone wymagania. Dodatkowe
informacje dotyczące szkół niepublicznych udostępniono tutaj, natomiast tutaj można znaleźć informacje o
szkołach publicznych.
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Firmy
Firmy, w przypadku których ryzyko transmisji COVID-19 jest wyższe, w tym siłownie i centra fitness, oraz
placówki oferujące usługi w zakresie higieny osobistej (tj. fryzjerzy, salony fryzjerskie, spa, salony tatuażu
lub piercingu, styliści paznokci i salony pielęgnacji paznokci, kosmetolodzy, estetycy, punkty laserowego
usuwania włosów i elektrolizy) muszą zostać zamknięte.
Zakłady gastronomiczne
Restauracje, bary, kawiarnie i inne placówki gastronomiczne mogą oferować wyłącznie posiłki na świeżym
powietrzu oraz usługi na wynos i z dostawą. Przy tym samym stole mogą siedzieć maksymalnie cztery
osoby. Serwowanie posiłków w pomieszczeniach zamkniętych nie jest dozwolone.
Domy modlitwy
Domy modlitwy mogą pozostać otwarte przy maksymalnej pojemności 50 %.
Zgromadzenia
Spotkania, które nie są niezbędne, zarówno w pomieszczeniach zamkniętych jak i na zewnątrz, muszą być
ograniczone do nie więcej niż 10 osób. Osoby zachęcające, promujące lub organizujące masowe
zgromadzenia mogą zostać ukarane grzywną w wysokości do $15 000 dziennie.
Strefa
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Szkoły
Szkoły niepubliczne w NYC oraz szkoły czarterowe w NYS mogą pozostać otwarte, jeśli spełniają wymogi
dotyczące testowania. Wszystkie szkoły publiczne w NYC pozostają zamknięte. Mogą jednak zostać otwarte
po spełnieniu określonych wymogów. Dodatkowe informacje dotyczące szkół niepublicznych udostępniono
tutaj, natomiast tutaj można znaleźć informacje o szkołach publicznych.
Firmy
Wszystkie firmy mogą pozostać otwarte, ale muszą przestrzegać wymogów COVID-19 obowiązujących w ich
strefach.
Zakłady gastronomiczne
Dozwolone jest stołowanie się w pomieszczeniach zamkniętych i na zewnątrz. Przy tym samym stole mogą
siedzieć maksymalnie cztery osoby.
Domy modlitwy
Domy modlitwy mogą pozostać otwarte przy maksymalnej pojemności 50 %.
Zgromadzenia
Spotkania, które nie są niezbędne, zarówno w pomieszczeniach zamkniętych jak i na zewnątrz, muszą być
ograniczone do nie więcej niż 25 osób. Osoby zachęcające, promujące lub organizujące masowe
zgromadzenia mogą zostać ukarane grzywną w wysokości do $15 000 dziennie.
Wszystkie
Wszystkiestrefy
strefy
Wszyscy nowojorczycy mogą podjąć kilka prostych kroków, aby zapobiec rozprzestrzenianiu się
COVID-19:
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Nie wychodź z domu. Osoby, które nie czują się dobrze lub otrzymały ostatnio dodatni wynik testu
na COVID-19, pozostawały w bliskim kontakcie z kimś, kto ma COVID-19 lub niedawno podróżowały
powinny pozostać w domu. Z domu można wychodzić w celu uzyskania niezbędnej opieki medycznej
i załatwienia innych niezbędnych spraw.
Zachowuj dystans fizyczny od innych osób: Należy zachować dystans co najmniej 6 stóp (2 metrów)
od innych, nawet w przypadku noszenia osłon twarzy. Nie należy uczestniczyć w dużych
zgromadzeniach, zwłaszcza w pomieszczeniach zamkniętych.
Noś zakrycie twarzy: Chrońmy innych wokół siebie. Nawet osoby bezobjawowe mogą zarażać
innych i rozprzestrzeniać chorobę przy kaszlaniu, kichaniu lub mówieniu. Przy prawidłowym
noszeniu okrycia twarzy (zakrywającego zarówno nos, jak i usta), może ono pomóc zmniejszyć
rozprzestrzenianie się COVID-19.
Dbaj o higienę rąk: Należy często myć ręce wodą z mydłem lub używać środków dezynfekujących do
rąk, jeśli woda i mydło nie są dostępne; należy również regularnie czyścić często dotykane
powierzchnie; unikać dotykania twarzy nieumytymi rękoma; kichać i kaszlać w ramię, a nie w dłonie.
Wykonaj test: Aby znaleźć placówkę oferująca testy w kierunku COVID-19 w pobliżu swego miejsca
zamieszkania, należy odwiedzić stronę nyc.gov/covidtest lub zadzwonić pod numer 212-268-4319.
Testy oferowane są bezpłatnie w wielu placówkach, w tym we wszystkich placówkach
obsługiwanych przez Health + Hospitals i Wydział Zdrowia NYC.

Ogólne informacje na temat COVID-19 można znaleźć na stronie nyc.gov/health/coronavirus. W celu
uzyskania aktualnych informacji na temat kroków podejmowanych przez stan w odpowiedzi na COVID-19,
należy odwiedzić stronę coronavirus.health.ny.gov.
Miasto Nowy Jork może zmienić zalecenia w miarę rozwoju sytuacji.
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