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New York voi napauttaa
kansalliskaartia

rokottamattomien
terveydenhuollon
työntekijöiden tilalle
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26. syyskuuta (Reuters) - New Yorkin kuvernööri Kathy Hochul harkitsee
kansalliskaartin ja osavaltion ulkopuolella olevien lääkintätyöntekijöiden
palkkaamista täyttämään sairaalan henkilöstöpula kymmenillä tuhansilla
työntekijöillä, jotka saattavat menettää työpaikkansa, koska he eivät
täytä maanantain määräaikaa pakolliselle COVID-19-rokotukselle.
Hochulin lauantaina antamassa lausunnossa hahmoteltu suunnitelma
antaisi hänelle mahdollisuuden julistaa hätätila lisätä terveydenhuollon
työntekijöiden tarjontaa siten, että siihen kuuluisi luvan saaneita
ammattilaisia muista osavaltioista ja maista sekä eläkkeellä olevia
sairaanhoitajia.
Hochul sanoi, että valtio harkitsee myös kansalliskaartin upseereita,
joilla on lääketieteellinen koulutus, pitämään sairaaloissa ja muissa
lääketieteellisissä tiloissa riittävästi henkilökuntaa. Noin 16% osavaltion
450 000 sairaalan henkilökunnasta eli noin 72 000 työntekijää ei
ole täysin rokotettu, kuvernöörin toimisto sanoi.

Suunnitelma tulee keskellä laajempaa taistelua valtion ja liittovaltion
johtajien välillä, jotka vaativat rokotevaltuuksia uuden koronaviruksen
erittäin tarttuvan Delta-variantin torjumiseksi, ja työntekijöiden välillä,
jotka vastustavat rokotusvaatimuksia, joista jotkut vastustavat
uskonnollisista syistä.
Hochul osallistui sunnuntain jumalanpalvelukseen suuressa kirkossa
New Yorkissa pyytääkseen kristittyjä auttamaan rokotteiden
edistämisessä.
"Teidän on oltava apostolejani. Haluan, että menet ulos ja puhut siitä ja
sanot, että olemme tämän velkaa toisillemme", Hochul kertoi
brooklynilaisen kristillisen kulttuurikeskuksen seurakunnille virallisen
transkription mukaan.
"Jeesus opetti meidät rakastamaan toisiamme ja kuinka osoitat sitä
rakkautta, mutta välitätte toisistanne tarpeeksi sanoakseen, hankkikaa
rokote, koska rakastan teitä ja haluan sinun elävän."
Terveydenhuollon työntekijät, jotka erotetaan rokottamasta
kieltäytymisestä, eivät ole oikeutettuja työttömyysvakuutukseen, elleivät
he pysty esittämään voimassa olevaa lääkärin hyväksymää
lääketieteellistä majoitusta koskevaa pyyntöä, Hochulin toimisto sanoi.
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Sairaanhoitaja saa rokotuksen Siinain sairaalassa COVID-19-pandemian aikana New
Yorkissa, Yhdysvalloissa 15.12.2020. REUTERS/Carlo Allegri

Ei ollut heti selvää, miten vireillä olevia uskonnollisia poikkeuksia
koskevia oikeusjuttuja sovellettaisiin valtion suunnitelmaan edetä ja
irtisanoa rokottamattomat terveydenhuollon työntekijät.
Albanyn liittovaltion tuomari määräsi väliaikaisesti New Yorkin osavaltion
virkamiehet sallimaan uskonnolliset poikkeukset valtion määräämälle
rokotevaltuutuksesta terveydenhuollon työntekijöille, jonka entinen
kuvernööri Andrew Cuomo otti käyttöön ja joka tulee voimaan
maanantaina.
Yhdysvaltain muutoksenhakutuomioistuin esti väliaikaisesti
vaatimuksen, jonka mukaan New Yorkin koulujen opettajien ja
henkilökunnan on rokotettava vain päiviä ennen sen voimaantuloa.
Kuulustelu on keskiviikkona.
Erittäin tarttuva Delta-variantti on ajanut covid-19-tapausten ja
sairaalahoitojen nousun Yhdysvalloissa, joka oli huipussaan syyskuun
alussa ja on sittemmin laskenut Reutersin mukaan. Kuolemantapaukset,
jotka ovat jäljessä, lisääntyvät edelleen, kun kansakunta ilmoittaa
keskimäärin noin 2 000 ihmisen kuolleen päivässä viimeisen viikon
aikana, enimmäkseen rokottamattomissa.
Vaikka valtakunnalliset tapaukset ovat laskeneet noin 25 prosenttia
syksyn huipustaan, uusien tartuntojen lisääntyminen New Yorkissa on
vasta äskettäin tasaantunut Reutersin mukaan.
Yrittäessään suojella heikoimmassa asemassa olevia paremmin CDC
tuki perjantaina Pfizer-BioNTechin (PFE) tehosterokotuksen. N), COVID19-rokote 65-vuotiaille ja sitä vanhemmille amerikkalaisille, aikuisille,
joilla on taustalla sairauksia, ja aikuisille, joilla on suuri riski työskennellä
ja institutionaalisissa olosuhteissa.

Sunnuntaina CDC: n johtaja tohtori Rochelle Walensky selvitti, kenen
pitäisi olla oikeutettu tehosterokoksiin heidän työnsä perusteella
riskialttiissa olosuhteissa.
"Tähän kuuluvat asunnottomien turvakodeissa olevat ihmiset,
ryhmäkodeissa olevat ihmiset, vankiloissa olevat ihmiset, mutta myös
mikä tärkeintä, työmiehemme... haavoittuvassa asemassa olevien
yhteisöjen kanssa", Walensky sanoi tv-haastattelussa. "Joten
terveydenhuollon työntekijämme, opettajamme, ruokakaupan
työntekijämme, julkisen liikenteen työntekijämme."
Walensky päätti ottaa mukaan laajemman ihmisjoukon kuin viraston
ulkopuoliset asiantuntijaryhmän torstaina suosittelivat. CDC:n johtajalla
ei ole velvollisuutta noudattaa paneelin neuvoja.

