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GUBERNATOR HOCHUL WNIOSKUJE O OGŁOSZENIE FEDERALNEGO STANU 
KLĘSKI ŻYWIOŁOWEJ DLA 14 HRABSTW W POŁUDNIOWEJ CZĘŚCI STANU  

  
Wniosek o ogłoszenie stanu klęski żywiołowej dla hrabstw Bronx, Dutchess, 
Kings, Nassau, New York, Orange, Putnam, Queens, Richmond, Rockland, 

Suffolk, Sullivan, Ulster i Westchester po rozległych zniszczeniach 
spowodowanych przez huragan Ida  

  
Wniosek o ogłoszenie stanu klęski żywiołowej jest dostępny Tutaj  

  
Zdjęcia Gubernator Hochul podpisującej ogłoszenie stanu klęski żywiołowej 

będą dostępne Tutaj  
  
Gubernator Kathy Hochul ogłosiła dziś, że zwróciła się o ogłoszenie federalnego stanu 
klęski żywiołowej w 14 hrabstwach w południowej części stanu po rozległych 
zniszczeniach spowodowanych przez huragan Ida. Wniosek o ogłoszenie stanu klęski 
żywiołowej złożono w odniesieniu do następujących hrabstw: Bronx, Dutchess, Kings, 
Nassau, New York, Orange, Putnam, Queens, Richmond, Rockland, Suffolk, Sullivan, 
Ulster i Westchester. Po zatwierdzeniu wniosku, stan otrzyma pomoc federalną w 
postaci personelu, sprzętu, zaopatrzenia i pomocy finansowej, aby pomóc w bieżącym 
reagowaniu, działaniach ratunkowych i naprawczych niezbędnych do ratowania życia i 
ochrony zdrowia i bezpieczeństwa publicznego. Dodatkowo, po wprowadzeniu stanu 
klęski żywiołowej, poszkodowane osoby będą mogły otrzymać tymczasowe 
zakwaterowanie i pomoc w organizacji pogrzebu. Wniosek o ogłoszenie federalnego 
stanu klęski żywiołowej jest dostępny tutaj.  
  
Dziś rano Gubernator Hochul ogłosiła stan klęski żywiołowej dla tych 14 hrabstw i 
skierowała dodatkowe zasoby agencji stanowych do regionów Hudson Valley, New 
York City i Long Island, aby pomóc lokalnym społecznościom wrócić do normalności 
po przejściu w środę w nocy przez południową część stanu huraganu Ida, który 
spowodował w niektórych miejscach rekordowo wysokie opady, powodując powodzie, 
przerwy w dostawie prądu i zagrażające życiu warunki.  
  
„Miasto Nowy Jork i południowa część stanu zostały zniszczone przez rekordowe 
opady deszczu, które spowodowały niebezpieczne powodzie, niszcząc budynki i 
infrastrukturę oraz pozostawiając ludzi bez dachu nad głową”, powiedziała 
Gubernator Hochul. „Wciąż jesteśmy w trakcie ustalania prawdziwej skali zniszczeń 
spowodowanych przez to niespotykane zjawisko pogodowe. Ponieważ kontynuujemy 
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nasze wysiłki na rzecz odbudowy zniszczeń i zaczynamy oceniać szkody, zwracam się 
z formalnym wnioskiem do rządu federalnego o ogłoszenie stanu klęski żywiołowej, 
aby zapewnić, że otrzymamy pomoc finansową i wszelką inną pomoc, jakiej możemy 
potrzebować dla naszych obywateli i firm, które zostały dotknięte skutkami huraganu”.  
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