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GUBERNATOR HOCHUL OGŁASZA OTWARCIE CENTRUM ODBUDOWY PO 
KATASTROFIE W HRABSTWIE ROCKLAND PO ZATWIERDZENIU POPRAWKI DO 

DEKLARACJI O POWAŻNEJ KLĘSCE ŻYWIOŁOWEJ  
  

Mieszkańcy stanu Nowy Jork w hrabstwie Rockland kwalifikujący się do 
otrzymania pomocy indywidualnej mogą uzyskać dostęp do zasobów stanowych 
i federalnych osobiście w nowym centrum usuwania skutków klęsk żywiołowych  

  
Mieszkańcy mogą otrzymać wskazówki bezpośrednio od przedstawicieli FEMA i 
SBA w DRC; agencje stanowe również są na miejscu, aby zapewnić dostęp do 

programów i usług  
  

Gubernator Kathy Hochul ogłosiła dzisiaj otwarcie nowego Centrum Usuwania 
Skutków Klęsk Żywiołowych (Disaster Recovery Center, DRC) w hrabstwie Rockland, 
które zapewni informacje, pomoc i wsparcie dla mieszkańców stanu Nowy Jork 
poszkodowanym przez burze i powodzie spowodowane pozostałościami huraganu Ida. 
W nowej lokalizacji uzyskania pomocy na miejscu obecni będą specjaliści ds. 
usuwania skutków katastrof z Federalnej Agencji Zarządzania Kryzysowego (Federal 
Emergency Mamagement Agency, FEMA) i amerykańskiej agencji Small Business 
Administration, którzy odpowiedzą na pytania i udzielą informacji na temat rodzajów 
pomocy federalnej, do której mogą kwalifikować się właściciele domów, najemcy i 
właściciele firm w następstwie Deklaracji o poważnej klęsce żywiołowej podpisanej 
przez prezydenta Bidena 5 września 2021 r.  
  
„Hrabstwo Rockland jest jednym z obszarów mocno dotkniętych przez huragan Ida, a 
otwarcie kolejnego Centrum Usuwania Skutków Klęsk Żywiołowych przyniesie pomoc 
domom i firmom, które jej potrzebują”, powiedziała gubernator Hochul. „Dziękuję 
administratorowi FEMA, Deanne Criswell, i jej zespołowi za zaangażowanie we 
współpracę ze Stanowym Wydziałem Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Usług 
ratowniczych (State Division of Homeland Security and Emergency Services) oraz 
umożliwienie nam dotarcia z informacjami i zasobami do rodzin, które najbardziej 
ucierpiały.”  
  
Hrabstwo Rockland zostało niedawno zatwierdzone do dodania do Deklaracji o 
Poważnej Klęsce Żywiołowej zarówno dla pomocy indywidualnej, jak i publicznej. 
Pracownicy agencji stanowych, takich jak Biuro Zdrowia Psychicznego (Office of 
Mental Health), Departament Usług Finansowych (Department of Financial Services), 
Departament Pracy (Department of Labor) i Departament Pojazdów Samochodowych 



(Department of Motor Vehicles) będzie dostępny w DRC, aby połączyć obywateli, 
którzy zostali poszkodowani przez Idę, z programami stanowymi lub usługami, które 
mogą być dostępne, aby pomóc im w odbudowie.  
  
Dyrektor wykonawczy hrabstwa Rockland, Ed Day, powiedział: „Zachęcamy 
mieszkańców, którzy potrzebują wsparcia w ubieganiu się o pomoc z tytułu klęski 
żywiołowej i ponieśli szkody oraz straty na skutek huraganu Ida do jak najszybszego 
odwiedzenia DRC. Dziękuję FEMA, władzom stanu Nowy Jork, miastu Orangetown i 
klubowi sportowemu Metro w Orangetown za pomoc w zabezpieczeniu tej dogodnej 
lokalizacji.”  
  
DRC w hrabstwie Rockland zostanie otwarte w piątek o godzinie 13:00 i będzie czynny 
codziennie od godz. 8:00 do 19:00 w:  
Orgetown Soccer Complex Building  
175 Old Orangeburg Road  
Orangeburg, NY 10962  
  
Centra Usuwania Skutków Klęsk Żywiołowych są obecnie otwarte od 8:00 do 
19:00 codziennie w:  

• 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  
• College of Staten Island, Budynek sali gimnastycznej R1 - 2800 Victory Blvd., 

Staten Island, NY 10314  
• Michael J. Tully Park Physical Activity Center - 1801 Evergreen Ave, New Hyde 

Park, NY 11040  
• Rose Caracappa Senior Center - 739 NY-25A, Mt Sinai, NY 11768  

  
Gubernator Hochul wcześniej ogłosiła uruchomienie nowego węzła zasobów online dla 
poszkodowanych mieszkańców stanu Nowy Jork, dostępnego pod 
adresem ny.gov/Ida. Centrum zapewnia informacje o dostępnych programach pomocy 
i miejscach, gdzie można znaleźć takie usługi, jak schronienie i dostęp do żywności. 
Informacje na stronie będą aktualizowane w miarę udostępniania kolejnych zasobów 
dla mieszkańców.  
  
Osoby poszkodowane, które chcą uzyskać zdalny dostęp do zasobów, mogą również 
zarejestrować się w FEMA za pomocą aplikacji FEMA App, online pod 
adresem www.disasterassistance.gov lub dzwoniąc pod numer 800-621-3362. Osoby z 
zaburzeniami mowy lub niedosłuchem i korzystające z TTY powinny dzwonić 
bezpośrednio pod numer 800-462-7585. Osoby, które korzystają z systemu 711 lub 
systemu przekazywania obrazu (Video Relay Service) mogą zadzwonić pod 
numer 800-621-3362. Bezpłatne numery telefonów są obsługiwane w godzinach od 
7:00 do 23:00 (czasu lokalnego) przez siedem dni w tygodniu do odwołania. 
Operatorzy są wielojęzyczni. Osoby, które korzystają z usług przekaźnika, takich jak 

http://www.disasterassistance.gov/


wideofon, InnoCaption lub CapTel, powinny zaktualizować FEMA o swój konkretny 
numer przypisany do tej usługi. W przypadku konieczności dostosowania się do języka 
lub niepełnosprawności, należy poinformować o tym operatora.  
  
Więcej zasobów online, jak również broszury FEMA do pobrania i inne pomoce, można 
znaleźć na stronie www.disasterassistance.gov i kliknąć zakładkę „informacje.”  

###  
  

 
Dodatkowe wiadomości są dostępne na stronie www.governor.ny.gov 
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