
W dniu 13 maja 2021 r. agencja Centers for Disease Control and Prevention (CDC, Ośrodki 
Nadzoru i Profilaktyki Chorób) na podstawie zgromadzonych danych dotyczących zakażeń 
COVID-19 wśród osób zaszczepionych i nieszczepionych wprowadziła istotne zmiany w 
swoich wytycznych dotyczących noszenia masek. Gubernator Lamont ogłosił również, 
że 19 maja 2021 r. zostaną złagodzone zasady dotyczące noszenia masek przez osoby w 
pełni zaszczepione, obowiązujące rezydentów i osoby odwiedzające stan Connecticut. 
Osobę uznaje się za w pełni zaszczepioną po upływie 14 dni (2 tygodni) od podania 
ostatniej dawki szczepionki COVID-19 (tj. drugiej dawki szczepionki Pfizer lub Moderna albo 
pierwszej dawki szczepionki Johnson & Johnson).

Na podstawie wyników badań 
zebranych podczas opracowywania 
szczepionek przeciwko COVID-19,  
które są obecnie dopuszczone  
do stosowania w Stanach Zjednoczonych, 
stało się oczywiste, że osoby w pełni 
zaszczepione znacznie rzadziej cierpiały 
na poważne powikłania, wymagały 
hospitalizacji lub dochodziło do ich 
zgonu w wyniku zakażenia wirusem  
wywołującym COVID-19 (SARS-CoV-2).

Co już wiemy...

Na podstawie nowych danych 
zebranych od czasu rozpoczęcia 
szczepień przeciwko COVID-19 w 
Stanach Zjednoczonych i innych krajach, 
wiemy obecnie, że nawet jeśli osoby 
zaszczepione będą narażone na kontakt 
z osobami chorymi na COVID-19, istnieje 
bardzo małe prawdopodobieństwo 
zakażenia w porównaniu z osobami 
nieszczepionymi, a osoby w pełni 
zaszczepione znacznie rzadziej 
transmitują wirusa na inne osoby 
(nawet jeśli osoby te nie są szczepione).

Co wiemy obecnie...
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Wszystkie osoby (szczepione lub nieszczepione)
•  Obowiązkowo muszą nosić maskę, gdy znajdują się 

wewnątrz budynku szkoły (w przypadku klas do 
K–12) lub placówki opieki nad dziećmi.

•  Obowiązkowo muszą nosić maskę podczas  
przebywania w placówce służby zdrowia (w tym w 
gabinetach lekarskich, szpitalach, na pogotowiu, w 
placówkach, w których prowadzona jest fizykoterapia 
lub terapia zajęciowa oraz w pozostałych placówkach 
zapewniających opiekę nad pacjentem).

•  Obowiązkowo muszą nosić maskę, gdy  
przebywają w ośrodku opieki społecznej lub w 
innym miejscu zbiorowego zamieszkania (np. 
w domach dziecka i domach spokojnej starości) 
podczas świadczenia opieki zdrowotnej lub innych 
usług wspierających. Domy opieki muszą spełniać 
wymagania Centers for Medicare & Medicaid Services 
(CMS, Centra Usług Medicare i Medicaid) dotyczące 
stosowania masek.

•  Obowiązkowo muszą nosić maskę wewnątrz  
schronisk dla bezdomnych lub innych schronisk, np. 
podczas prowadzenia prac związanych ze  
schroniskami tymczasowymi.

•  Obowiązkowo muszą nosić maskę w zakładach 
karnych lub aresztach.

•  Obowiązkowo muszą nosić maskę podczas przebywania 
w węźle komunikacyjnym, takim jak lotnisko, dworzec 
autobusowy lub kolejowy, lub gdy podróżują środkami 
transportu publicznego lub prywatnego, takimi jak 
pociąg, autobus, samolot lub usługi wspólnego 
przejazdu samochodem (np. Uber, Lyft, taksówka).

•  Obowiązkowo muszą nosić maskę, jeśli zostaną  
o to poproszone w placówce publicznej lub 
prywatnej, jeśli wymaga tego pracodawca w miejscu 
pracy lub gdy organizatorzy wymagają noszenia 
maski podczas danego wydarzenia.

Dzieje się tak, ponieważ:
•  Istnieje większe prawdopodobieństwo, że w tych 

miejscach znajdą się osoby, które nie mogą być 
szczepione z powodu młodego wieku lub stanu 
zdrowia.

•  W miejscach tych istnieje większe 
prawdopodobieństwo przebywania osób, które 
są bardziej narażone na poważne powikłania w 
przypadku zakażenia.

•  W miejscach tych zachowanie dystansu może 
być utrudnione i mogą tam przebywać osoby 
nieszczepione i zakażone.

•  Wolą właściciela lub organizatora może  
być zachowanie ostrożności w zakresie ochrony 
zdrowia bez konieczności zachowania odpowiedniego 
dystansu od osób, lub koniecznoścti ustalenia, czy 
dana osoba jest szczepiona, czy nie.

Co to oznacza dla osób dorosłych i dzieci... 
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Osoba zaszczepiona… 

•  Może czuć się komfortowo  
 bez konieczności noszenia maski  
lub zachowywania dystansu  
społecznego zarówno wewnątrz, jak i  
na zewnątrz. 

•  Nie musi poddawać się kwarantannie w pracy 
lub szkole, lub z dala od innych osób, jeśli są one 
narażone na kontakt z osobą chorą na COVID-19 i 
same nie mają żadnych objawów.

•  Nie musi poddawać się rutynowym badaniom  
(np. w ramach swojej pracy zawodowej), przed 
podróżą lub po podróży, lub w przypadku narażenia 
na kontakt z osobą chorą na COVID-19, gdy sama 
nie ma żadnych objawów.

DZIEJE SIĘ TAK, PONIEWAŻ:
•  Nawet, jeśli osoba taka jest narażona na kontakt 

z osobą chorą na COVID-19, istnieje bardzo małe 
prawdopodobieństwo zakażenia.

•  Nawet w przypadku zakażenia istnieje bardzo małe 
prawdopodobieństwo zachorowania lub ciężkiego 
przebiegu choroby.

•  Nawet w przypadku zakażenia istnieje mniejsze 
prawdopodobieństwo zakażenia innej osoby

W przypadku osób 
nieszczepionych… 
•  Wymagane jest noszenie maski wewnątrz 

pomieszczeń.

• Osoby takie  powinny nadal nosić maskę na 
zewnątrz, gdy przebywają w tłumie, na dużym 
wydarzeniu lub w miejscu publicznym, gdzie 
zachowanie dystansu od innych osób jest trudne. 

•  Powinny nadal poddawać się kwarantannie w 
pracy lub szkole oraz z dala od innych osób, jeśli 
są one narażone na kontakt z osobą chorą na 
COVID-19.

•  Powinny nadal poddawać się badaniom po 
narażeniu na kontakt z osobą chorą na COVID-19, 
przed podróżą i po podróży oraz jeśli zostaną 
objęte programem badań przesiewowych  
(np. w ramach swojej pracy zawodowej).

DZIEJE SIĘ TAK, PONIEWAŻ:
•  Gdy osoba taka będzie narażona na 

kontakt z osobą chorą na COVID-19, istnieje 
prawdopodobieństwo zakażenia.

•  W przypadku zakażenia osoby takie mogą 
doświadczyć ciężkiego przebiegu choroby i 
ewentualnie być hospitalizowane.

• W przypadku zakażenia mogą one przenosić 
wirusa na inne osoby. 

•  W przypadku zakażenia mogą one stanowić 
poważne zagrożenie dla innych osób, które nie 
zostały jeszcze zaszczepione lub nie mogą zostać 
zaszczepione.

Co to oznacza dla osób dorosłych i dzieci... 
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Właściciele firm i organizatorzy imprez
•  Powinni rozważyć nałożenie na osoby korzystające 

z ich usług obowiązku noszenia maski podczas 
przebywania w obiekcie lub na dużym wydarzeniu 
wewnątrz pomieszczeń, lub na prywatnym 
spotkaniu, jeśli w danej przestrzeni nie można 
zachować ciągłego dystansu społecznego. Jeśli 
nie jest to szczególnie wymagane, należy rozważyć 
umieszczenie oznakowania wskazującego, że osoby 
niezaszczepione muszą nosić maskę, a każda inna 
osoba może założyć maskę, jeśli w ten sposób czuje 
się bardziej komfortowo.

•  Powinni rozważyć nałożenie na klientów/uczestników 
obowiązku noszenia maski podczas przebywania 
w obiekcie lub podczas dużego wydarzenia w 
pomieszczeniu, lub prywatnego zgromadzenia, na 
którym istnieje prawdopodobieństwo przebywania 
osób zaszczepionych oraz nieszczepionych (w tym 
dzieci poniżej 12 roku życia).

•  Powinni rozważyć nałożenie na uczestników 
obowiązku noszenia maski, gdy na dużych 
wydarzeniu na świeżym powietrzu otwartym dla 
publiczności i/lub gdy spodziewane są duże tłumy 
oraz gdy istnieje prawdopodobieństwo obecności 
osób niezaszczepionych (w tym dzieci poniżej 12 roku 
życia).

•  Pracownicy powinni być zobowiązani do noszenia 
maski, jeśli nie są zaszczepieni lub ich status 
szczepienia jest nieznany i nie mogą utrzymywać 
stałego dystansu od klientów, lub współpracowników.

•  Należy rozważyć przeprojektowanie przestrzeni 
wewnątrz obiektu lub podczas dużego wydarzenia 
w pomieszczeniu, lub na prywatnym spotkaniu 
w celu zapewniania możliwości utrzymywania 
stałego dystansu społecznego (lub nawet większego 
dystansu), gdy stosowanie masek może być 
utrudnione lub niepraktyczne (na przykład podczas 
spożywania posiłków/picia lub ćwiczeń).

•  Należy rozważyć uwzględnienie zaleceń 
CDC dotyczących czyszczenia/dezynfekcji, 
higieny rąk i wentylacji wewnątrz obiektów, 
aby zmaksymalizować bezpieczeństwo 
niezaszczepionych klientów i personelu.

•  Należy zaplanować zmniejszenie liczby 
osób (w tym odmowę wstępu posiadaczom 
ważnego biletu), jeśli duże wydarzenie na 
świeżym powietrzu musi zostać przeniesione do 
pomieszczenia i istnieje prawdopodobieństwo 
obecności osób niezaszczepionych (w tym 
dzieci poniżej 12 roku życia).

DZIEJE SIĘ TAK, PONIEWAŻ:
•  Obecnie nie ma wygodnego, niezawodnego i 

spójnego sposobu określenia statusu danej osoby w 
zakresie szczepień przeciwko COVID-19.

•  Wiele osób zakażonych wirusem wywołującym 
COVID-19 nie ma objawów, ale może 
rozprzestrzeniać wirusa na inne osoby, które nie są 
w pełni zaszczepione.

•  Chociaż wskaźnik zakażeń wśród społeczności w 
Connecticut spada, w stanie nadal zamieszkuje wielu 
podatnych na zagrożenia rezydentów oraz istnieje 
wiele społeczności, w których nie wszystkie osoby są 
w pełni zaszczepione i mogą być poważnie dotknięte 
przez COVID-19.

•  Istnieje ciągłe ryzyko, że przedsiębiorstwa  
i duże wydarzenia mogą być źródłem dużych 
ognisk COVID-19 w sytuacjach, gdy nie stosuje się 
powszechnego obowiązku noszenia masek, wiele 
osób pozostaje niezaszczepionych i nie można 
utrzymać odpowiedniego dystansu między klientami, 
uczestnikami i personelem.

W celu uzyskania dalszych informacji 
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