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 2012 5נאוועמבער פאר זאפארטיגע פארשפרייטונג: 

גאווערנאר קאומא און די סטעיט העלטה דעפארטמענט פארלאנגען א פעדעראלע וועיווער צו העלפן פארשנעלערן הילף 
 סענדי האריקעין פון געווארן אפעקטירט ענעןז וועלכע יארקער ניו פאר

 1135 סעקשאן א אריינגעגעבן האט דעפארטמענט העלטה סטעיט יארק ניו די אז געמאלדן היינט האט קאומא. מ ענדרו גאווערנאר
 ווערן בןגעגע וועט עס אויב וואס סערוויסעס יומען און העלטה פון דעפארטמענט שטאטן פאראייניגטע די צו פארלאנג וועיווער

 די פון געברויכן זאפארטיגע די נאכצוקומען באמיאונגען זייערע מיט יארק ניו פון פארזארגער קעיר העלטה ארויסהעלפן עס וועט
 . סענדי האריקעין דורך געווארן אפעקטירט זענען וועלכע

, דאקומענטירן אריינגערעכנט, גולאציעסרע האלטונג-רעקארד און אדמיניסטראטיווע געוויסע נאכצולאזן ערלויבן וועט וועיווער די
 וועלכע יארקער ניו פאר סערוויסעס קעיר העלטה די פארשנעלערן קענען צו כדי, רעגולאציע בילינג און, אריבערפירן פאציענט

 . סענדי האריקעין נאך דאס דארפן

 די פון געווארן אפעקטירט דירעקט זענען סיסטעם קעיר העלטה ס'סטעיט די איבער פאציענטן טויזנטער און יארקער ניו מיליאנען"
 האבן דאס דארפן וואס אלע אז פארזיכערן צו רעאגירן שנעל זיך דארפן מיר און, גטגעברענ האט סענדי האריקעין וואס חורבנות

 בארעהילפ אויסערגעווענליכע א געווען איז רעגירונג פעדעראלע די. "געזאגט קאומא גאווערנאר האט" קעיר קוואלעטי גרייט
 צו באמיאונגען אונזערע פאר הילף גרויסע א זיין וועט וועיווער אזא און, פראצעדור ערהוילונגס שטורעם די דורכאויס שותף

 ".סענדי האריקעין צו רעאיגרן מיר ווען גרייט זאפארט זענען סערוויסעס קעיר העלטה אז פארזיכערן

 עפענטליכע א עסזיסטירט עס אז פעסטגעשטעלט סיביליוס קעטעלין סעקרעטערי סערוויסעס יומען און העלטה האט 31 אקטאבער
 וועט וועיווער 1135 סעקשאן די. סטעיט יארק ניו אין 2012 27 אקטאבער פון אן שוין גייט דאס אז און, עמערדזשענסי געזונט

 :צו כדי רעגולאציעס האלטונג-ראקארד און אדמיניסטראטיווע געוויסע נאכלאזן

 געווענליכע די געבןאריינ נישט קענען פארזארגער ווי פעלער אין סערוויסעס אפבעטן און בילן צו ןערלויב •
 דאקומענטאציע

 צו פאסיליטיעס אומזיכערע און געשעדיגטע פון פאציענטן אריבערפירן מיטן אנפירן בעסער צו פארלאנגענישן נאכלאזן •
 פלעצער זיכערע מער

 פארזארגער פון מעגליכקייטן די שטערן און סערוויסעס באגרעניצן מעגליך טוען וועלכע פארלאנגענישן סוספענדירן •
      פאציענטן נייע אויפצונעמען

 פלעצער נייע צו אפעראציעס אריבערציפירן פארזארגער פאר ערלויבענישן פארשנעלטע אנפירן •
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