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Take Care — omówienie

NYC Test & Trace Corps zadba, aby wszystkie osoby z dodatnim 

wynikiem testu w kierunku COVID-19 i osoby, które miały z nimi 

bliski kontakt dysponowały zasobami niezbędnymi do 

bezpiecznego odizolowania, bezpłatnie w hotelu albo w 

domu, w celu zapobieżenia rozprzestrzenianiu wirusa.



Informacje o bezpiecznej izolacji w hotelu w ramach 
programu Take Care

▪ Nowojorczycy, którzy uzyskali dodatni wynik testu w kierunku COVID-19 lub mogli 

być narażeni na kontakt z wirusem, mogą kwalifikować się do BEZPŁATNEGO 

zakwaterowania w pokoju hotelowym na okres do 10 dni w celu uzyskania 

bezpiecznego odizolowania i ochrony swoich bliskich.

▪ Decyzja o odizolowaniu się w hotelu Take Care nie będzie rozpatrywana na 

zasadzie obciążenia publicznego i nie wpłynie na żadne inne otrzymywane 

świadczenia. Pobyt w hotelach Take Care nie wpływa na możliwość ubiegania 

się o zieloną kartę. 

▪ Ponadto leczenie ani usługi profilaktycznej opieki zdrowotnej związane z 

COVID-19 NIE będą rozpatrywane na zasadzie obciążenia publicznego. 

▪ Każdy może zadzwonić pod numer 1-212-COVID19 (212-268-4319) 

i zarezerwować pokój.



▪ Goście hotelowi otrzymują ZA DARMO:

▪ Transport w obie strony do i z hotelu oraz na wszelkie niezbędne wizyty lekarskie

▪ Prywatne pokoje i łazienki

▪ Testy w kierunku COVID-19 wykonywane na miejscu

▪ Bezpłatny dostęp do sieci Wi-Fi, telewizji kablowej i nieograniczoną liczbę miejscowych 

połączeń telefonicznych, aby pozostać w kontakcie

▪ Codzienne śniadania, obiady i kolacje (w tym posiłki wegetariańskie i koszerne)

▪ Dostawę leków

▪ Usługi opieki zdrowotnej na miejscu, świadczone przez wykwalifikowanych lekarzy i pielęgniarki

▪ Telepsychiatrię, zapewniającą dostęp do specjalistów zajmujących się zdrowiem psychicznym

▪ Każdy może zadzwonić pod numer 1-212-COVID19 (212-268-4319) i zarezerwować pokój.
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Informacje o bezpiecznej izolacji w hotelu w ramach 

programu Take Care

▪Więcej informacji można znaleźć na stronie: 

https://www.nychealthandhospitals.org/test-and-

trace/take-care/

▪Każdy może zadzwonić pod numer

1-212-COVID19 (212-268-4319) i zarezerwować 

pokój.



Bezpieczne odizolowanie się w domu — zasoby

▪ NYC Test & Trace Corps dopilnuje, aby każda osoba chora na 

COVID-19 lub mająca kontakt z chorym na COVID-19 miała 

odpowiednie zasoby do bezpiecznego odizolowania się w domu. 

▪ W tym celu współpracujemy z konsultantami ds. zasobów z 

organizacji działających na rzecz społeczności w danej okolicy.

▪ Mogą oni pomóc w uzyskaniu dostępu do zasobów w danej okolicy.



Bezpieczne odizolowanie się w domu — zasoby

BEZPŁATNE zasoby obejmują:

▪ dostawę żywności

▪ płatny urlop u pracodawcy

▪ pomoc w uzyskaniu nakazu 

kwarantanny

▪ leki

▪ ubezpieczenie zdrowotne

▪ media (prąd, wodę, gaz)

▪ lekarza podstawowej opieki zdrowotnej

▪ pomoc psychologiczną

▪ pomoc w przypadku przemocy domowej

▪ usługi socjalne

▪ zasoby mieszkaniowe i związane z 

bezdomnością

▪ opiekę nad zwierzętami domowymi

▪ Pakiet Take Care, zawierający środki 

ochrony indywidualnej w ilości 

wystarczającej dla trzyosobowego 

gospodarstwa na 10 dni 

kwarantanny/izolacji.

▪ i znacznie więcej!



Bezpieczne odizolowanie się w domu — zasoby

▪ W zakresie konsultacji ds. zasobów współpracujemy z 

organizacjami działąjącymi na rzecz społeczności 

(Community-Based Organizations, CBO). Organizacje CBO 

są najlepiej przygotowane do tej pracy, ponieważ:

▪ Znają społeczności lokalne, którym służą

▪ Mają umiejętności językowe najbardziej potrzebne w danej 

społeczności

▪ Mają wiedzę o zasobach lokalnych, która jest niezbędna do 

zapewnienia odpowiednich wszechstronnych usług



Najważniejsze informacje o zasobach —

zdobywanie żywności
W trakcie pandemii COVID-19 w sytuacji kryzysowej nowojorczycy w potrzebie spełniający poniższe 

wymagania mogą skorzystać z dostaw żywności do domu:

▪ Osoby, które nie mogą wyjść z domu i kupić produktów żywnościowych ani nie mają kogo o to 

poprosić

▪ Osoby, które nie mogą sobie pozwolić na zamówienie dostawy posiłków lub artykułów spożywczych

▪ Na życzenie dostępne są opcje wegetariańskie, koszerne, halal, latynoskie i panazjatyckie.

Aby zapisać się na dostawę żywności w sytuacji kryzysowej, należy:

▪ Porozmawiać z konsultantem ds. zasobów

▪ Zadzwonić na infolinię Test & Trace Corps pod numer 1-212-COVID19 (1-212-268-4319). 

Nacisnąć 5, aby przejść do zasobów, a następnie nacisnąć 5, aby zostawić wiadomość dla 

konsultanta ds. zasobów. Konsultant ds. zasobów oddzwoni i pomoże w rejestracji.

▪ Zarejestrować się online na stronie nyc.gov/getfood lub zadzwonić pod numer 311 i powiedzieć 

„get food” (Dostarczcie żywność).



Najważniejsze informacje o 

zasobach — pakiet Take Care

▪ Pakiet Take Care oferuje się wszystkim osobom, 

u których potwierdzono zakażenie i osobom, które 

miały kontakt z zarażonymi.

▪ Zawiera środki ochrony indywidualnej w ilości 

wystarczającej dla trzyosobowego gospodarstwa 

na 10 dni kwarantanny. 

▪ Są to maseczki klasy medycznej, środek do 

odkażania rąk, termometry, pulsoksymetr 

pozwalający osobom z dodatnim wynikiem testu 

w kierunku COVID-19 monitorować poziom tlenu.

▪ Osoby, które miały kontakt z zarażonymi mogą 

poprosić też o zestaw do wykonania testu w 

domu.



Bezpieczne odizolowanie się w domu — jak połączyć się 

z działem ds. zasobów?

▪ Jeśli Ty lub członek Twojej społeczności macie COVID-19 lub mieliście 

kontakt z kimś, kto ma COVID-19, zaoferujemy Wam skierowanie do 

konsultanta ds. zasobów.

▪ Wystarczy zadzwonić pod numer 1-212-COVID19 (212-268-4319) i 

nacisnąć 5, aby wybrać opcję bezpiecznego odizolowania się w domu, 

a następnie 5 w celu pozostawienia wiadomości głosowej dla innych 

zasobów. Konsultant ds. zasobów oddzwoni. 

▪ Zasoby dostępne w przypadku danego miasta i okolicy można znaleźć 

witrynie internetowej departamentu zdrowia i higieny umysłowej 

(Department of Health and Mental Hygiene, DOHMH) pod adresem: 

https://www1.nyc.gov/site/doh/covid/covid-19-communities.page

https://www1.nyc.gov/site/doh/covid/covid-19-communities.page


Dyskusja i pytania





Dostawa metadonu

▪ Nowojorczycy mający dodatni wynik testu w kierunku COVID-19 lub narażeni 
na kontakt z wirusem i podlegający kwarantannie/odizolowaniu mogą otrzymać 
dostawy metadonu do hotelu lub ich domu. Dostawa jest również dostępna dla 
osób, które ukończyły 50 lat i cierpią na chorobę zasadniczą, powodującą 
zwiększone ryzyko ciężkiej choroby.

▪ Jak zorganizować dostawę metadonu:
1. W przypadku kwarantanny/izolacji w hotelu Take Care pracownik socjalny na miejscu 

zorganizuje dostawę metadonu do hotelu.

2. Osobom przebywającym na kwarantannie / w izolacji w domu konsultant ds. zasobów może 
wystawić skierowanie w celu zorganizowania dostawy metadonu do domu. Możesz również 
zadzwonić do swojej przychodni, która prowadzi leczenie metadonem, i poinformować, że 
potrzebna jest dostawa metadonu do domu.


