
Szanowni Mieszkańcy,  
  
Zdrowie i bezpieczeństwo naszych mieszkańców to nasz naczelny priorytet. Dziękujemy za 
Państwa współpracę w okresie naszych wspólnych zmagań z wyzwaniami pandemii 
koronawirusa.   
  
Pracujemy przez całą dobę, aby zapewnić Państwu i Państwa rodzinom dostawę niezbędnych 
usług oraz przekazywać wszelkie użyteczne i istotne informacje. W miarę rozwoju sytuacji 
spowodowanej COVID-19 nieustannie modyfikujemy nasze regulaminy stosownie do zaleceń 
otrzymywanych od urzędników Wydziału Zdrowia Miasta Nowy Jork oraz innych organizacji 
partnerskich o charakterze publicznym.  
  
Osłona twarzy  
  
Gubernator Cuomo wydał w tym tygodniu ważne rozporządzenia wykonawcze dotyczące 
stosowania osłon twarzy.  
  
Gubernator wydał rozporządzenie wykonawcze, wchodzące w życie w piątek, 17 kwietnia 2020 
r. o godz. 20:00 mówiące o tym, iż każda osoba fizyczna, w tym mieszkańcy NYCHA w wieku 
powyżej 2 roku życia, w stosunku do których nie istnieją przeciwwskazania medyczne dotyczące 
zakrywania twarzy, będą zobowiązane do zakrywania nosa i ust maską lub osłoną twarzy w 
miejscach publicznych, w których dystansowanie społeczne (utrzymywanie odległości 
przynajmniej sześciu stóp) jest niemożliwe lub gdy nie jest ono praktykowane. Jako osłonę 
twarzy można stosować maski przeciwpyłowe, szaliki lub chusty zakrywające usta i nos.  
  
Państwo i członkowie Państwa rodziny mają obowiązek przestrzegania tego nakazu na 
ogólnodostępnych powierzchniach i w pomieszczeniach NYCHA, takich jak korytarze, windy, 
lobby, wejścia do budynku, biura zarządu, place zabaw (aktualnie nieczynne), strefy 
wypoczynkowe i ścieżki.  
  
Gubernator oraz władze miejskie wydały ponadto dodatkowy nakaz noszenia osłony twarzy 
zakrywającej usta i nos przez wszystkich pracowników branży usług niezbędnych w 
bezpośrednich kontaktach z innymi osobami – to znaczy wtedy, gdy znajdują się oni w 
odległości sześciu stóp lub mniejszej od innych osób w miejscu pracy, w tym 
współpracowników i mieszkańców.   
  
Na mocy tego rozporządzenia wykonawczego NYCHA wydaje osłony twarzy wszystkim 
pracownikom NYCHA pracującym na osiedlach i w biurach NYCHA, gdzie mają oni 
bezpośredni kontakt ze współpracownikami oraz z innymi osobami, w tym z 
mieszkańcami. Dotyczy to mieszkań, powierzchni ogólnodostępnych, poczekalni biur zarządu, 
obszarów położonych na zewnątrz, takich jak wejścia do budynków, place zabaw, strefy 
wypoczynkowe i ścieżki.  
  
Zasłanianie twarzy ma na celu zapobieganie potencjalnemu rozsiewaniu COVID-19 przez osobę 
noszącą osłonę. Nie zastępuje ono dystansowania społecznego i higieny rąk. W charakterze 
podstawowych środków zapobiegawczych w odniesieniu do COVID-19 należy zawsze 



utrzymywać odpowiednią, co najmniej sześciostopową odległość od innych osób oraz dbać o 
higienę rąk.     
  
Dodatkowa ochrona mieszkańców i pracowników   
  
Oprócz noszenia osłon twarzy, pracownicy NYCHA wchodzący do mieszkań w celu 
przeprowadzenia czynności konserwacyjnych lub napraw, będą podejmować dodatkowe 
profilaktyczne czynności przed wejściem, w tym zapytywać mieszkańców o stan zdrowia oraz 
utrzymywać co najmniej sześciostopową odległość od innych osób znajdujących się w lokalu. 
Mieszkańców również prosimy o zakładanie osłony twarzy w celu zabezpieczenia pracowników 
NYCHA pracujących w ich mieszkaniu.    
  
Mieszkańcom zalecamy też, aby pytali pracowników o stan zdrowia przed wpuszczeniem ich do 
mieszkania. W przypadku złego samopoczucia jednego z mieszkańców lokalu, NYCHA zaleca, 
aby wszyscy członkowie rodziny przebywali w osobnym pokoju i za zamkniętymi drzwiami do 
czasu zakończenia naprawy. Jeżeli odosobnienie w innym pokoju nie jest możliwe, prosimy, aby 
personel oraz lokatorzy pozostawali w odległość przynajmniej sześciu stóp od siebie do czasu 
zakończenia naprawy.  
  
Pracownicy mogą również otworzyć w mieszkaniu okno w celu zapewnienia lepszej wentylacji 
pomieszczeń podczas dokonywania naprawy.  
  
Jeżeli lokator odmówi pracownikowi wejścia do mieszkania lub zastosowania się do tych 
instrukcji, pracownik w porozumieniu z przełożonym przełoży termin wizyty.  
  
Najświeższe aktualizacje dotyczące kryzysu COVID-19 można uzyskać na naszej stronie 
internetowej klikając tutaj. Będziemy w dalszym ciągu na bieżąco podawać Państwu najświeższe 
informacje.  
  
Dziękujemy. Wspólnie stawimy czoła temu wyzwaniu, które uczyni nas jeszcze silniejszymi.  
  
Z poważaniem,  
  
 


