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Najczęściej Zadawane Pytania 
(FAQ) dotyczące Wznowienia 
Działań Terenowych w Spisie 
Ludności 2020
DLACZEGO WZNAWIANE SĄ TERAZ 
DZIAŁANIA NA NIEKTÓRYCH 
OBSZARACH? 
Urząd Spisu Ludności USA, po konsultacjach 
z federalnymi, stanowymi i lokalnymi organami 
służby zdrowia oraz biorąc pod uwagę wytyczne 
Otwieramy Ponownie Amerykę (Opening Up 
America Again) znajdujące się na stronie <www.
whitehouse.gov/openingamerica/> ustalił, że 
bezpieczne jest wznowienie działań w Spisie 
Ludności 2020 przy zastosowaniu podejścia 
etapowego na niektórych obszarach kraju. 
W wyniku przeprowadzenia dokładnej analizy, 
kierownictwo operacyjne Urzędu Spisu Ludności 
oceniło, że ponowne rozpoczęcie działań na 
wybranych obszarach jest bezpieczne dla 
naszych pracowników i ludności. Pracownicy 
przechodzą szkolenia i otrzymują sprzęt pomocny 
w zachowaniu bezpieczeństwa wszystkich osób 
podczas spełniania naszego konstytucyjnego 
wymogu zliczenia populacji USA.

JAKIE DZIAŁANIA SĄ WZNAWIANE?
W miejscach, gdzie jest to bezpieczne, personel 
terenowy spisu ludności wznawia doręczanie 
kwestionariuszy Spisu Ludności oraz pobieranie 
odcisków palców w ramach procesu zatrudniania 
nowego personelu. 

• Na wybranych obszarach, Urząd Spisu Ludności 
wznawia operację Aktualizacja/Doręczenie. Ta 
operacja ma miejsce w całym Portoryko oraz 
na tych obszarach stanów kontynentalnych, 
gdzie większość gospodarstw domowych 
nie otrzymuje poczty w domach. Personel 

terenowy spisu ludności przeczesuje takie 
obszary, porównując miejsca, które mogą być 
zamieszkane ze stanem ujętym w naszej liście 
adresowej, korzysta z laptopów do weryfikacji, 
korekty, usunięcia lub dodania adresów oraz 
zostawia zaproszenia do spisu i kwestionariusze 
pod frontowymi drzwiami. 

• W stanach, gdzie wznowiliśmy operację 
Aktualizacja/Doręczenie, personel Urzędu 
Spisu Ludności wznawia także pobieranie 
odcisków palców od nowych pracowników, aby 
kontynuować proces ich zatrudniania.

GDZIE SĄ WZNAWIANE DZIAŁANIA?
Działania w Spisie Ludności 2020 wznawiane 
są na obszarach kraju spełniających kryteria 
Urzędu Spisu Ludności, opracowane w oparciu 
o wytyczne federalne, stanowe i lokalne. 
Aktualizowana regularnie lista lokalizacji jest 
dostępna na <https://2020census.gov/en/news-
events/operational-adjustments-covid-19.html>.

NA JAKIEJ PODSTAWIE SĄ 
WYZNACZANE MIEJSCA WZNOWIENIA 
DZIAŁAŃ?
Kierownictwo Urzędu Spisu Ludności podejmuje 
decyzje o tym, gdzie wznowić działania na 
podstawie federalnych, stanowych i lokalnych 
wytycznych w zakresie zdrowia publicznego, 
lokalnych warunków oraz opinii lokalnych liderów. 
Zawodowe kierownictwo operacyjne Urzędu 
Spisu Ludności ocenia stan operacyjny obszarów 
stanowych, lokalnych i plemiennych, jak i 
zdolności Urzędu Spisu Ludności do bezpiecznego 
wznowienia działań na tych obszarach. 
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W JAKI SPOSÓB ZAPEWNIANA JEST 
OCHRONA PRACOWNIKOM I LUDNOŚCI?

Przy wznawianiu działań w Spisie Ludności 
2020, Urząd Spisu Ludności włącza najnowsze 
wskazówki federalne, stanowe i lokalne dla 
promowania zdrowia i bezpieczeństwa ludności 
oraz naszych pracowników. Zgodnie ze 
wskazówkami federalnymi, stanowymi i lokalnymi, 
Urząd Spisu Ludności zapewnia maseczki i 
rękawiczki dla pracowników. Ponadto zapewnimy 
żel przeciwbakteryjny naszym pracownikom. 
Personel terenowy przejdzie wirtualne szkolenie 
na temat COVID-19, w celu zapewnienia 
przestrzegania odpowiednich procedur 
dystansowania społecznego oraz wszelkich 
odpowiednich wskazówek w zakresie ochrony 
zdrowia i bezpieczeństwa. 

KIEDY WZNOWIONE BĘDĄ DZIAŁANIA 
NA INNYCH OBSZARACH KRAJU? 
Każdego tygodnia Urząd Spisu Ludności będzie 
ustalać, które biura mogą ponownie rozpocząć 
działania, a informacje o tym będą przekazywane 
opinii publicznej na <https://2020census.
gov/en/news-events/operational-adjustments-
covid-19.html>. Jeżeli po wznowieniu działań 
zmienią się warunki, Urząd Spisu Ludności 
będzie mógł zatrzymać pracę na niektórych 
obszarach, w celu zapewnienia ochrony zdrowia 
i bezpieczeństwa naszych pracowników oraz 
ludności.

SKĄD BĘDZIE WIADOMO, ŻE PERSONEL 
SPISU LUDNOŚCI WRÓCI NA DANY 
OBSZAR? 
Urząd Spisu Ludności planuje powiadomić 
co piątek opinię publiczną, nasz personel, 

obieranych urzędników, lokalne organa ścigania, 
głównych wspólników oraz media lokalne o tym, 
gdzie personel spisu ludności wznowi pracę 
w następnym tygodniu. Będziemy aktualizować 
bieżącą listę lokalizacji na <https://2020census.
gov/en/news-events/operational-adjustments-
covid-19.html>

KIEDY BĘDĄ WZNOWIONE POZOSTAŁE 
DZIAŁANIA TERENOWE W SPISIE 
LUDNOŚCI 2020? 
Inne działania w Spisie Ludności 2020 będą 
wznawiane lub rozpoczną się w miarę, jak pozwolą 
na to warunki. Urząd Spisu Ludności stale 
monitoruje zmieniające się warunki na poziomie 
stanowym i lokalnym oraz dokonuje oceny, kiedy 
mogą się rozpocząć inne działania w ramach 
podejścia etapowego. Urząd Spisu Ludności 
będzie kontynuować podawanie aktualnych 
informacji na <https://2020census.gov/en/news-
events/operational-adjustments-covid-19.html>.

CO OBECNA SYTUACJA OZNACZA DLA 
OSÓB, KTÓRE PRZECHODZIŁY PROCES 
ZATRUDNIANIA NA ETATY W SPISIE 
LUDNOŚCI 2020? 
Urząd Spisu Ludności prowadzi konsultacje 
z lokalnymi organami, dotyczące wznowienia 
pobierania odcisków palców, aby kontynuować 
proces zatrudniania kandydatów. Więcej informacji 
dostępnych jest na <https://2020census.
gov/en/jobs.html>.


