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GUBERNATOR KATHY HOCHUL

GUBERNATOR HOCHUL INFORMUJE O DOSTĘPNOŚCI POMOCY DLA
BENEFICJENTÓW PROGRAMU SNAP W ODTWORZENIU ZAPASÓW ŻYWNOŚCI
UTRACONYCH PODCZAS HURAGANU IDA
Mieszkańcy miasta Nowy Jork oraz hrabstw Nassau, Suffolk i Westchester,
którzy kwalifikują się do świadczeń przeznaczonych na odtworzenie zapasów
Beneficjenci programu SNAP z tych okolic mogą też tymczasowo kupować
gotowe posiłki za otrzymywane zapomogi pieniężne
Gubernator Kathy Hochul poinformowała dzisiaj o dostępności zapomóg dla
beneficjentów Programu Pomocy Żywnościowej (Supplemental Nutrition Assistance
Program, SNAP) z miasta Nowy Jork, Long Island i Westchester przeznaczonych na
odtworzenie zapasów żywności utraconych wskutek przerw w dostawie prądu
i powodzi spowodowanych huraganem Ida. Ponadto mieszkańcy z tych okolic mogą
tymczasowo wykorzystywać swoje zapomogi SNAP w celu zakupu gorących
i gotowych posiłków.
„Przerwy w dostawie prądu oraz szkody spowodowane przez Idę nadal dotykają
dziesiątki tysięcy nowojorskich gospodarstw domowych i musimy zadbać, aby rodziny
miały jedzenie na stole w okresie powrotu do normalności po tej strasznej nawałnicy”
— powiedziała gubernator Hochul. „Ta pomoc ze strony władz federalnych pomoże
mieszkańcom stanu Nowy Jork w zakupach żywności i wykarmieniu swoich rodzin po
tych niszczycielskich zjawiskach pogodowych. Zachęcam poszkodowane osoby
i rodziny do ubiegania się o świadczenia SNAP na odtworzenie zapasów. Dzięki nim
będzie im łatwiej zaspokoić swoje potrzeby żywieniowe w tym trudnym okresie”.
Dostępność świadczeń SNAP na odtworzenie zapasów jest ograniczona do całego
miasta Nowy Jork oraz hrabstw Nassau, Suffolk i Westchester, czyli obszarów
najmocniej poszkodowanych wskutek gwałtownych powodzi z 1 września
spowodowanych ulewnymi deszczami z pozostałości huraganu Ida.
Beneficjenci programu SNAP, których żywność zepsuła się wskutek powodzi, przerw
w dostawie prądu lub innych szkód spowodowanych przez huragan, mogą uzyskać
zapomogę na odtworzenie zapasów do wysokości ich sierpniowych świadczeń SNAP,
łącznie ze środkami z programu SNAP przyznawanymi w sytuacjach kryzysowych,
czyli dodatkowym świadczeniem, które zapewniło beneficjentom programu SNAP
dalsze otrzymywanie maksymalnego miesięcznego świadczenia podczas pandemii.

Komisarz Biura Pomocy Tymczasowej i dla Osób z Niepełnosprawnością Mike
Hein powiedział: „Będziemy ściśle współpracować z lokalnymi władzami, aby
świadczenia SNAP na odtworzenie zapasów trafiły do uprawnionych gospodarstw
domowych w odpowiednim czasie. To bardzo ważne, aby Nowojorczycy dotknięci
huraganem Ida mogli wyżywić siebie i swoje rodziny, gdy rozpoczynają wracanie do
normalności po huraganie”.
Mieszkańcy miasta Nowy Jork oraz hrabstw Nassau, Suffolk i Westchester, którzy
uważają, że mogą się kwalifikować do świadczeń SNAP na odtworzenie zapasów,
powinni wysłać do 1 października wypełniony i podpisany specjalny formularz
(dostępny tutaj) do biura wydziału usług socjalnych w swoim hrabstwie lub ośrodka
SNAP w mieście Nowy Jork. Wniosek jest też dostępny w kilku innych wersjach
językowych na stronie https://otda.ny.gov/programs/applications/.
Beneficjenci programu SNAP z tych okolic mogą też do 3 października wykorzystywać
otrzymywane świadczenia SNAP na zakup gorących i gotowych posiłków. Ze względu
na trwające przerwy w dostawie prądu i uszkodzenia domów wielu mieszkańców
ewakuowało się do schronisk lub innych tymczasowych miejsc zamieszkania. Wiele
z tych osób nie ma możliwości przechowywania żywności ani dostępu do urządzeń
kuchennych. W normalnej sytuacji beneficjenci programu SNAP nie mogą kupować
gorących i gotowych posiłków za otrzymywane świadczenia.
Informacje o tym, jak mieszkańcy stanu Nowy Jork poszkodowani przez huragan Ida
mogą zaspokoić swoje podstawowe potrzeby, w tym ubiegać się o świadczenia
z programu SNAP, pomoc publiczną i pomoc w sytuacjach kryzysowych, można
znaleźć na stronie: https://www.governor.ny.gov/governors-relief-and-responseresources/meeting-basic-needs.
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