
Zalecenia dla osób przyjeżdżających do NYC
Witamy w Nowym Jorku! 
Stan Nowy Jork wydał zalecenia dla wszystkich osób przyjeżdżających ze stanów, w społeczności których występuje 
dużo zachorowań na COVID-19.

Zgodnie z tymi zaleceniami, prawo stanu Nowy Jork wymaga, aby osoby przyjeżdżające tutaj ze stanów o wysokim 
wskaźniku zakażeń COVID-19, przestrzegały poniższych wskazówek stanowych. W przeciwnym wypadku mogą 
podlegać karze grzywny w wysokości $2,000.

Zgodnie z przepisami stanowymi
Osoby przyjeżdżające tutaj z dowolnego z wymienionych stanów, ORAZ
Które spędziły w tym stanie ponad 24 godziny, muszą postępować zgodnie z poniższymi wytycznymi.

Wytyczne stanowe:
1.  Odbyć kwarantannę i odizolować się od innych osób, aby zadbać o bezpieczeństwo. Pozostać w domu lub 

w miejscu zatrzymania przez 14 dni od chwili opuszczenia miejsca wyjazdu, z wyjątkiem nagłych wypadków 
lub sytuacji, gdy potrzebna jest pomoc medyczna.

2.  Wypełnić ten formularz dotyczący zdrowia osób podróżujących (Traveler Health Form) na stronie  
traveler.health.ny.gov lub zeskanować poniższy kod.

3.  Zapoznać się z dodatkowymi obowiązkami przedstawionymi w zaleceniach dla osób przyjeżdżających. 
Mogą obowiązywać zwolnienia dla niezbędnych pracowników przyjeżdżających do Nowego Jorku. Wejdź na 
stronę ny.gov/traveladvisory.

Jeśli podczas kwarantanny potrzebne będzie wsparcie, NYC Test & Trace Corps może pomóc w bezpiecznym 
odizolowaniu się w domu lub w zapewnianym bezpłatnie prywatnym hotelu. Pytania? Zadzwoń na infolinię NYC 
ds. COVID-19 pod numer 1-877-CVD-19NY (1-877-283-1969).

Stany, które spełniają kryteria obowiązkowej kwarantanny od . Ta lista jest regularnie zmieniana. 
Najbardziej aktualny wykaz znajduje się na stronie ny.gov/traveladvisory.
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Zwalczaj COVID-19 
w NYC!
TESTUJ

Sprawdź swoje 
wyniki. Uzyskaj 
bezpłatne testy 
na COVID-19 i 
przeciwciała.

Pytania? Zadzwoń na infolinię NYC ds. COVID-19 pod 
numer 1-877-CVD-19NY (1-877-283-1969).

NYC Test & Trace Corps zobowiązuje się do ochrony prywatności i 
bezpieczeństwa Twoich danych osobowych i danych medycznych. 
Wszystkie uzyskane przez nas informacje są poufne i chronione zgodnie z 
Kodeksem Zdrowia miasta Nowy Jork. Osoby dzwoniące w imieniu Test & 
Trace Corps nie będą zadawały pytań dotyczących statusu imigracyjnego.

Odbierz telefon 
od osób 
odpowiedzialnych 
za śledzenie 
kontaktów, aby 
pomóc powstrzymać 
rozprzestrzenianie 
się COVID-19 w 
swojej społeczności.

Bezpiecznie 
odizoluj się od 
innych i zadbaj 
o siebie w 
hotelu lub w 
domu.

MONITORUJ ZADBAJ O 
SIEBIE
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