
 

Szanowni Mieszkańcy: 

 

Dziękujemy za wysiłki podejmowane w celu zapewnienia zdrowia i bezpieczeństwa naszej 

społeczności NYCHA oraz wszystkim nowojorczykom w okresie kryzysu.  

 

NYCHA pracuje 24/7, aby zapewnić mieszkańcom niezakłóconą dostawę niezbędnych usług; 

przekazywać pochodzące od krajowych, stanowych i lokalnych urzędników służby zdrowia 

informacje dotyczące najlepszych praktyk w okresie epidemii COVID-19; oraz podawać na 

bieżąco najnowsze aktualizacje i zmiany dotyczące regulaminów i usług NYCHA, dokonywane 

w oparciu o otrzymywane przez nas informacje. 

 

Prosimy dokładnie zapoznać z poniższymi aktualizacjami. 

 

Usługi i przerwy w dostawach usług 

 

Mimo, iż wstrzymano do odwołania wszelkie planowane przerwy w dostawach ciepła, wody i 

gorącej wody, ekipy specjalistyczne z zakresu ciepłownictwa specjalnego, konserwacji wind oraz 

inne służby awaryjne będą nadal kontynuować pracę, zapewniając obsługę i naprawy 24/7.  

 

Personel NYCHA będzie przyjmował i realizował zlecenia NAPRAW AWARYJNYCH w 

przypadku braku dostaw ciepła i gorącej wody, przecieku wody, wycieku lub zapachu 

ulatniającego się gazu, zalania, przerw w dostawie usług, problemów z dostawą 

elektryczności, infestacji szczurami wewnątrz budynku, masowej infestacji pluskwami i 

myszami oraz w innych stanowiących zagrożenie warunkach.  

 

NYCHA przyjmuje również następujące zlecenia wykonania napraw:  

• brak energii elektrycznej w całym mieszkaniu  

• częściowe przerwy w dostawie energii elektrycznej do kuchni i łazienek  

• brak zasilania sprzętu podtrzymującego życie  

• oberwane ze ściany szafki  

• awaria kuchenki lub lodówki 

• awaria czujnika dymu/tlenku węgla 

• brakujące/obluzowane zabezpieczenie okien 

• uszkodzenie drzwi do mieszkania 

 

Będziemy również realizować zlecenia napraw domofonu i drzwi lobby oraz dostarczymy mini-

kuchenek elektrycznych mieszkańcom, którzy nie mają gazu.   

 

NYCHA realizuje też zlecenia wygenerowane w wyniku wydania nakazu sądowego, nakazu 

komisarza dotyczącego uchylenia lub innego rodzaju naruszenia, oraz w ramach przestrzegania 

naszego własnego procesu zgodności.   

 

Pracownicy NYCHA nadal wchodzą do mieszkań na potrzeby remediacji związanych z 

obecnością ołowiu oraz pobierania próbek w 92 osiedlach, w których podejrzewa się użycie farby 

zawierającej ołów, oraz w których mieszka lub które odwiedza dziecko w wieku poniżej 6 lat, 



i/lub w których uzyskano pozytywny wynik badania XPR, niezależnie od tego, czy zamieszkuje 

tam lub odwiedza je dziecko w wieku poniżej 6 lat.    

 

Przeprowadzamy również inspekcje na obecność pleśni, a w przypadku stwierdzenia jej obecności, 

podejmiemy niezbędne prace w celu jej usunięcia. Wstrzymane zostały natomiast prace malarskie 

związane z obecnością pleśni.   

 

Ponadto odpowiadamy na wezwania dotyczące infestacji szczurami wewnątrz budynków i 

zidentyfikowanych uprzednio masowych infestacji pluskwami lub myszami oraz kontrolujemy 

postępy w zakresie ich likwidacji. Wstrzymaliśmy wszelkie profilaktyczne inspekcje i zabiegi w 

zakresie zwalczania szkodników (w tym NPII i Targeted Relief), a prace te będziemy 

kontynuować wyłącznie w obszarach ogólnodostępnych oraz w piwnicach w ramach inicjatywy 

Czyste Budynki. 

 

Wszelkie wymagające napraw awarie można zgłaszać do CCC telefonując pod numer 718-707-

7771. Przeszkoleni agenci będą dostępni przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.  

 

Ochrona mieszkańców i pracowników 

 

Nosicielami COVID-19 mogą być również osoby, które nie mają objawów chorobowych. W tym 

tygodniu DOHMH oraz przedstawiciele federalnej i stanowej służby zdrowia podali wytyczne 

zalecające noszenie osłony twarzy, aby zapobiec zainfekowaniu COVID-19 innych osób. Jako 

osłonę twarzy można stosować maski przeciwpyłowe, szaliki lub chusty, które zakrywają usta i 

nos.  

 

Z tego powodu NYCHA zaleca wszystkim mieszkańcom, aby zakładali osłonę twarzy 

wychodząc z domu oraz podczas wizyt w mieszkaniu pracowników NYCHA i innych osób. 

 

Pracownicy NYCHA wchodzący do mieszkań w celu realizacji wspomnianych wyżej usług i 

przeprowadzania napraw będą również podejmować profilaktyczne czynności przed wejściem, 

w tym zakładanie maski i innych środków ochrony, zapytywanie mieszkańców o stan 

zdrowia oraz utrzymywanie odpowiedniego dystansu – odległość przynajmniej sześciu stóp od 

innych osób znajdujących się w mieszkaniu. 

 

Mieszkańcom również zalecamy, 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 okno w mieszkaniu dla stworzenia lepszej wentylacji podczas 

dokonywania naprawy.   

Jeżeli lokator odmówi pracownikowi wejścia do mieszkania lub zastosowania się do tych 

instrukcji, pracownik w porozumieniu z przełożonym przełoży termin wizyty. 

 



Prosimy zauważyć, iż w sytuacjach awaryjnych personel NYCHA może wejść do mieszkania w 

asyście lokalnej policji NYPD Police Service Area (PSA) lub innych ratowników w przypadkach, 

gdy lokator znajduje się w niebezpieczeństwie lub w przypadku zagrożenia wymagającego 

podjęcia natychmiastowych działań, takich jak odłączenie doprowadzenia gazu.    
  

Będziemy w dalszym ciągu udostępniać informacje dotyczące COVID-19 w formie wiadomości 

e-mail, telefonów, automatycznych wiadomości telefonicznych oraz oznakowania na osiedlach. 

Więcej informacji uzyskać można na stronie www.nyc.gov/nycha, można również pobrać 

aplikację MyNYCHA, aby zrealizować transakcję i otrzymywać powiadomienia push. 

 
Dziękujemy za wsparcie oraz współpracę z Państwa strony. Wspólnym wysiłkiem zapewnimy 

naszej społeczności NYCHA zdrowie i bezpieczeństwo. 
 

  
  

 

http://www.nyc.gov/nycha

