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GUBERNATOR HOCHUL OGŁASZA OTWARCIE DWÓCH CENTRÓW USUWANIA 
SKUTKÓW KATASTROF NA LONG ISLAND PO ZATWIERDZENIU ZMIAN DO 

OGŁOSZENIA STANU KLĘSKI ŻYWIOŁOWEJ  
  

Powołanie centrów usuwania skutków katastrofy w celu zapewnienia osobistego 
doradztwa i zasobów dla mieszkańców hrabstw Nassau i Suffolk, którzy obecnie 

kwalifikują się do indywidualnej pomocy  
  

Mieszkańcy mogą współpracować bezpośrednio z przedstawicielami Federalnej 
Agencji Zarządzania Kryzysowego (FEMA) i agencji Small Business 

Administration (SBA), aby otrzymać pomoc; agencje stanowe będą stacjonować 
na miejscu, aby ułatwić dostęp do programów i usług  

  
Gubernator Kathy Hochul ogłosiła otwarcie w hrabstwach Nassau i Suffolk kilku 
Centrów Usuwania Skutków Katastrof (Disaster Recovery Centers, DRS), które będą 
udzielać informacji, pomocy i wsparcia mieszkańcom stanu Nowy Jork, którzy zostali 
dotknięci przez burze i powodzie w wyniku huraganu Ida. Na miejscu będą obecni 
specjaliści ds. odbudowy z FEMA i agencji Small Business Administration, którzy 
odpowiedzą na pytania i udzielą informacji na temat rodzajów pomocy federalnej, do 
której kwalifikują się właściciele domów, najemcy i właściciele firm w związku ze 
stanem klęski żywiołowej ogłoszonym przez prezydenta Bidena w dniu 5 września 
2021 r. Zarówno hrabstwo Nassau jak i Suffolk zostały ostatnio zakwalifikowane do 
pomocy indywidualnej i publicznej w ramach wprowadzonego stanu klęski żywiołowej. 
Pracownicy agencji stanowych, takich jak Departament Usług Finansowych 
(Department of Financial Services), Departament Zdrowia (Department of Health), 
Biuro Pomocy Tymczasowej i Pomocy Osobom Niepełnosprawnym (Office of 
Temporary and Disability Assistance, OTDA), Biuro ds. Dzieci i Rodzin (Office of 
Children and Family Services, OCFS) oraz Departament Pracy (Department of Labor) 
będą dostępni w Centrach Usuwania Skutków Katastrof, aby przekazać 
zakwalifikowanym do programu obywatelom informacje na temat dostępnych 
programów stanowych lub usług, które mogą im pomóc w usuwaniu skutków żywiołu.  
  
„Właściciele domów, najemcy i właściciele firm na Long Island, którzy ucierpieli w 
wyniku powodzi i szkód spowodowanych przez burze, mogą teraz osobiście udać się 
do tych centrów, aby skorzystać z licznych form pomocy dostępnych na poziomie 
stanowym i federalnym, które pozwolą im wrócić do normalności i usunąć powstałe 
szkody”, powiedziała Gubernator Hochul. „Jestem wdzięczny za wsparcie udzielone 
przez dyrektor FEMA, Deanne Criswell, i jej zespół na miejscu, którzy z 
zaangażowaniem współpracowali z Wydziałem ds. Bezpieczeństwa Wewnętrznego i 



Służb Ratowniczych (Division of Homeland Security and Emergency Services), aby 
udało się otworzyć te, jakże kluczowe, Centra Usuwania Skutków Katastrof i rozpocząć 
proces usuwania szkód dla osób, które ucierpiały w wyniku klęski żywiołowej”.  
  
Centrum Usuwania Skutków Katastrof (DRC) w hrabstwie Nassau będzie otwarte 
codziennie w godzinach od 8:00 do 19:00 i znajduje się pod adresem:  
  
Michael J. Tully Park Physical Activity Center - 1801 Evergreen Ave, New Hyde 
Park, NY 11040  
  
Centrum Usuwania Skutków Katastrof (DRC) w hrabstwie Suffolk zostanie otwarte w 
środę po południu i będzie otwarte codziennie od 8:00 do 19:00 pod adresem:  
  
Rose Caracappa Senior Center - 739 NY-25A, Mt Sinai, NY 11768  
  
Centrum DRC w hrabstwie Suffolk, zanim jeszcze przeniesie się do stałej lokalizacji, 
będzie działało jako centrum mobilne.  
  
Oprócz nowych lokalizacji, Centra Usuwania Skutków Katastrof są otwarte codziennie 
aż do odwołania, w godzinach od 8:00 do 19:00, w następujących miejscach:  

• Medgar Evers College – 231 Crown Street, Brooklyn, NY 11225  

• Queens College, Student Union – 152-45 Melbourne Ave, Flushing, NY 11367  
• Hostos Community College – 450 Grand Concourse, E. Building C, Bronx, NY 10451  

• Grinton I. Will Library - 1500 Central Park Ave, Yonkers, NY 10710  

• Mamaroneck Village Court Clerk – 169 Mount Pleasant Ave, Mamaroneck, NY 10543  
• College of Staten Island, Gymnasium Building R1 – 2800 Victory Blvd., Staten 

Island, NY 10314  
  
Wcześniej Gubernator Hochul ogłosiła uruchomienie nowej strony internetowej dla 
poszkodowanych w wyniku huraganu mieszkańców stanu Nowy Jork, która jest 
dostępna pod adresem ny.gov/Ida. Strona ta dostarcza informacje o dostępnych 
programach pomocowych oraz o dostępnych miejscach tymczasowego 
zakwaterowania i punktach, w których można otrzymać żywność. Informacje na stronie 
będą aktualizowane w miarę udostępniania kolejnych zasobów dla mieszkańców.  
  
Osoby poszkodowane, które chcą uzyskać dostęp do zasobów w sposób zdalny mogą 
rejestrować się w FEMA za pośrednictwem aplikacji FEMA, online pod adresem 
www.disasterassistance.gov lub pod numerem 800-621-3362. Osoby z zaburzeniami 
mowy lub niedosłuchem, które korzystają z telefonu ze wsparciem dla osób 
niedosłyszących (TTY), powinny dzwonić bezpośrednio pod numer 800-462-7585. 
Osoby korzystające z numeru 711 lub usługi Video Relay Service mogą dzwonić pod 
numer 800-621-3362. Te bezpłatne numery telefonów działają w godzinach od 7.00 do 
23.00 (czasu lokalnego) przez siedem dni w tygodniu, aż do odwołania. Operatorzy są 
wielojęzyczni, a ci, którzy korzystają z usług wideorozmów, takich jak wideofon, 
InnoCaption lub CapTel, powinni przekazać FEMA swój określony numer przypisany 
do tej usługi. Osoby potrzebujące pomocy ze względu na język lub niepełnosprawność 
proszone są o poinformowanie o tym operatora.  
  

https://www.governor.ny.gov/programs/governors-relief-and-response-resources
http://www.disasterassistance.gov/


Aby uzyskać dodatkowe zasoby online, jak również broszury FEMA do pobrania i inne 
pomoce, proszę odwiedzić www.disasterassistance.gov i kliknąć „informacje”.  
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