Zobowiązania NYC Test
& Trace Corps wobec
nowojorczyków
Przyłącz się do działań, jakie NYC Test & Trace Corps podejmuje, aby walczyć z COVID-19:
dla swojego zdrowia i zdrowia innych nowojorczyków! Wobec wszystkich nowojorczyków,
którzy uczestniczą w programach NYC Test & Trace Corps, zobowiązujemy się:
1. Zapewniać dostęp do usług, które są świadczone z pełnym szacunkiem, współczuciem i bez
oceniania, niezależnie od rasy, pochodzenia etnicznego, religii, narodowości, niepełnosprawności,
orientacji seksualnej, tożsamości płciowej lub ekspresji płciowej, statusu imigracyjnego, wieku,
statusu ubezpieczenia lub możliwości zapłaty.

2. Chronić prywatność i dbać o bezpieczeństwo danych. Wszystkie przekazywane nam informacje są
poufne i chronione zgodnie z Kodeksem Zdrowia miasta Nowy Jork oraz innymi przepisami prawa
miasta i stanu Nowy Jork. Uzyskane informacje będą przechowywane w bezpieczny sposób i będą
wykorzystywane wyłącznie przez upoważniony personel. Baza danych NYC Test & Trace Corps nie
będzie połączona z żadnymi bazami danych organów ścigania.

3. Traktować wszystkich z godnością, szacunkiem i profesjonalizmem.
4. Nie pytać nikogo o jego status imigracyjny ani status imigracyjny członków rodziny.
5. Zapewniać usługi tłumaczeniowe dostosowane kulturowo, w tym w razie potrzeby tłumaczenie na
amerykański język migowy.

6. Oferować usługi NYC Test & Trace Corps bezpłatnie. Wykonanie testu na COVID-19 i rozmowa z
osobą odpowiedzialną za śledzenie kontaktów nie będą uważane za obciązenia publiczne.

7. Włączać osoby korzystające z usług NYC Test & Trace Corps w pełne szacunku rozmowy z
personelem o świadczonych usługach.

8. Zapewniać zasoby umożliwiające osobom chorym na COVID-19 lub narażonym na kontakt z
osobami zakażonymi bezpieczne odizolowanie się od innych osób:
# we własnym domu, z dostępem do zasobów, takich jak bezpłatna dostawa posiłków; lub
# w zapewnianym bezpłatnie pokoju hotelowym lub w innym miejscu ustalonym przez nasz personel.

Osoby przebywające tymczasowo w takim miejscu będą miały zapewnione wszystkie posiłki,
monitorowanie przez wykwalifikowane pielęgniarki i lekarzy przez całą dobę, siedem dni w tygodniu,
dostęp do wsparcia w zakresie zdrowia psychicznego oraz kondycji fizycznej i psychicznej, dostęp do
internetu oraz bezpłatne, nielimitowane lokalne połączenia telefoniczne pozwalające na pozostanie w
kontakcie z bliskimi.

9. Udzielać odpowiedzi na pytania dotyczące naszych pracowników świadczących usługi, takich jak
personel hoteli i organizacji środowiskowych, w tym ich imiona i nazwiska, stanowiska i funkcje.

10. Zapewnić możliwość rozmowy z przełożonym lub rzecznikiem praw obywatelskich. Rolą rzecznika
praw obywatelskich jest obrona praw obywateli i rozwiązywanie wszelkich wątpliwości dotyczących
NYC Test & Trace Corps. Osoby, które doświadczyły dyskryminacji lub molestowania albo były ich
świadkiem, mogą to zgłosić dzwoniąc pod numer 212-416-0197 lub wchodząc na stronę
nyc.gov/humanrights i wypełniając formularz zgłoszenia dyskryminacji.

11. Dbać o to, aby wszystkie osoby korzystające z usług NYC Test & Trace Corps rozumiały jej
zobowiązania wobec nich i współpracować z nimi w celu udzielenia odpowiedzi na wszystkie pytania.
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Sprawdź
swoje wyniki.
Uzyskaj
bezpłatne
testy na
COVID-19 i
przeciwciała.

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.

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.
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