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W miarę zbliżania się do końca swoich pierwszych 45 dni urzędowania, gubernator
Kathy Hochul, rozpoczęła pracę, aby osiągnąć natychmiastowe rezultaty i sprawić, by
rząd służył wszystkim mieszkańcom stanu Nowy Jork.
Kiedy gubernator Hochul obejmowała urząd, stanęła w obliczu wielu niezwykle
wymagających i niecierpiących zwłoki problemów oraz nieuchronnych okoliczności i
terminów, takich jak pojawienie się wariantu Delta, kolejnych huraganów,
obowiązkowych szczepień dla pracowników służby zdrowia – a także krytycznych
obowiązków związanych z powołaniem nowej administracji. Zobowiązując się do
usunięcia zakłóceń w Albany, gubernator Hochul przedłożyła postęp nad politykę i
natychmiast zabrała się do ich rozwiązywania.
Gubernator Hochul swoje wczesne działania skoncentrowała na walce z wirusem
COVID-19 poprzez zwiększenie wymagań dotyczących szczepień i noszenia
maseczek, szybsze dostarczenie pomocy na wypadek pandemii borykającym się z
problemami najemcom, wynajmującym i imigrantom, a także podjęcie odważnych,
zdecydowanych działań w innych najwyższych priorytetowych kwestiach w stanie,
takich jak kryzys w więzieniu na Rikers Island i wygaszenie nakazu tymczasowego
wstrzymania opłat czynszowych.
Wszystkie te działania zostały podjęte w czasie, gdy gubernator Hochul ustanawiała
nowy porządek w Albany oraz w całym stanie. Zbudowała nowy, zróżnicowany i
doświadczony zespół przywódczy, który będzie działał zgodnie z najwyższymi
standardami etycznymi. Hochul natychmiast wprowadziła większą przejrzystość w
Albany, publikując dokładne dane o zgonach w domach opieki, wymagając od agencji
stanowych przedstawienia planów zwiększenia przejrzystości, a obecnie dokonuje
przeglądu zasad etyki swojej administracji. Ponadto pokazała, że współpraca nie jest
niczym złym i że to właśnie praca zespołowa w całym stanie Nowy Jork może – i
będzie – prowadzić do realizacji zobowiązań dla jego mieszkańców.
Przed nami jeszcze więcej pracy. Już w ciągu pierwszych 45 dni swojego urzędowania
gubernator Kathy Hochul wykazała się zaciętością, zaangażowaniem i zdecydowaniem
w dążeniu do dalszego rozwoju stanu Nowy Jork.

ZWALCZANIE COVID-19: Gubernator Hochul jest skoncentrowana na walce z
wirusem COVID-19 i podejmuje rozsądne, oparte na naukowych podstawach kroki,
aby spowolnić rozprzestrzenianie się wariantu Delta, umożliwić mieszkańcom stanu
Nowy Jork powrót do pracy i zapewnić dzieciom naukę stacjonarną w szkołach:
Obowiązek szczepień dla pracowników służby zdrowia:
Mocno obstaje przy wiodącym w kraju obowiązku szczepień dla pracowników służby
zdrowia, aby zwiększyć liczbę szczepień i zapewnić bezpieczeństwo mieszkańcom
stanu Nowy Jork.
• „Wprowadzenie obowiązku szczepień przez Hochul w stanie Nowy Jork jest
dowodem na to, że szczepionki działają”, Bloomberg
• „Gubernator Kathy Hochul słusznie wymaga, aby pracownicy służby zdrowia byli
zaszczepieni. Biorąc pod uwagę wszystkie inne obowiązujące w szpitalach
przepisy i protokoły zapobiegania infekcjom, absurdalnym jest myślenie, że
pracownicy służby zdrowia – czy też opowiadające się w ich imieniu związki
zawodowe – będą argumentować za prawem do ryzykowania zdrowia pacjenta
poprzez brak szczepień. Nikt nie powinien martwić się tym, że wyjdzie ze
szpitala bardziej chory niż wtedy, gdy do niego przyszedł.” komentarz
redakcyjny Times-Union
Wydała kompleksowy plan rozwiązania problemu braków kadrowych:
• „W poniedziałek wieczorem pani Hochul podpisała rozporządzenie wykonawcze
ułatwiające pracownikom służby zdrowia posiadającym licencję z innych stanów
i krajów pracę w stanie Nowy Jork w przypadku jakichkolwiek braków kadrowych
– brawa dla gubernator Hochul.”, Mara Gay, NY Times
• „Jesteśmy wdzięczni gubernator Hochul za jej przywództwo oraz ambitny i
strategiczny plan wspierania pielęgniarek, pacjentów i zapewnienia najlepszej
możliwej opieki”, Pat Kane, pielęgniarka dyplomowana, dyrektor wykonawczy
stowarzyszenia New York State Nurses Association
Dane dotyczące szczepionki przeciwko COVID – dzień 1 a dzień 45
• Wskaźnik pozytywnych wyników w całym stanie na dzień 7 października: 2,23%
(W dniu 24 sierpnia: 3,6%)
• Odsetek mieszkańców stanu Nowy Jork w wieku 18 lat i starszych, którzy
otrzymali co najmniej jedną dawkę szczepionki (CDC), stan na dzień 7
października: 84,9% (W dniu 24 sierpnia: 78,7%)
• Od czasu zaprzysiężenia podano ponad 2,2 miliona szczepionek
Obowiązek noszenia maseczek w szkołach i kampania VaxToSchool:
• Wprowadziła wymóg noszenia maseczek w szkołach, aby pomóc naszym
dzieciom, nauczycielom i uczniom bezpiecznie wrócić do szkoły.
(„Wprowadzając ten nakaz, gubernator Hochul zajęła stanowisko nie tylko w
sprawie zdrowia dzieci w stanie, lecz także w sprawie zapewnienia przez szkoły
pełnego roku edukacji w trybie stacjonarnym. To był niezbędny wymóg,
przynajmniej na początku roku szkolnego.” komentarz redakcyjny Buffalo News)

Ogłosiła przyznanie 65 mln USD dofinansowania i inne środki w
celu zapewnienia szerokiej dostępności szczepień przypominających przeciwko
COVID-19 dla osób starszych i szczególnie narażonych w stanie Nowy Jork.
(„Widzimy, że pewne pozytywne kroki zostały już podjęte. Gubernator Kathy
Hochul umożliwiła technikom ratownictwa medycznego podawanie
zastrzyków” komentarz redakcyjny Auburn Citizen)
• Ogłosiła szereg dodatkowych uniwersalnych wymogów dotyczących noszenia
maseczek w celu ochrony mieszkańców stanu Nowy Jork przed wysoce
zakaźnym wariantem Delta i ostatnim wzrostem infekcji COVID-19 w całym
stanie.
• Reagując na niski poziom szczepień wśród mieszkańców stanu Nowy Jork w
wieku 12-17 lat, rozpoczęła kompleksową kampanię mającą na celu
uruchomienie 120 mobilnych punktów szczepień, aby zachęcić młodych
mieszkańców stanu Nowy Jork do szczepień. („Dzieci w wieku szkolnym, osoby
dorosłe przyjmują szczepienia w punktach szczepień w ramach kampanii
VaxtoSchool” Newsday)
POMOC NA WYPADEK PANDEMII DLA NAJEMCÓW, WYNAJMUJĄCYCH,
IMIGRANTÓW ZE STANU NOWY JORK: Gubernator Hochul przyspieszyła proces
przyznawania środków finansowych z tytułu pomocy na wypadek pandemii dla
mieszkańców stanu Nowy Jork.
•

Program pomocy w najmie w nagłych przypadkach
• Od 24 sierpnia ilość środków finansowych przeznaczonych na pomoc w
wynajmie wzrosła niemal czterokrotnie: 7 października: Ponad 800 mln USD
zostanie przekazanych do końca tego tygodnia (W dniu 24 sierpnia: 203 mln
USD)
• Władze stanu Nowy Jork są liderami w kraju pod względem już dokonanych lub
zobowiązań wypłaty środków, według Koalicji na rzecz Mieszkań dla Osób o
Niskich Dochodach (National Low Income Housing Coalition) („Stan Nowy Jork
z „najgorszego” stał się najlepszym w przyznawaniu ulg w spłacie
czynszu” Curbed)
Fundusz dla Wykluczonych Pracowników
• Przekazano ponad 1 mld USD w ramach Funduszu dla Wykluczonych
Pracowników (Excluded Workers Fund), pierwszego tego typu programu na
dużą skalę w kraju, dla ponad 73 000 imigrantów w stanie Nowy Jork, którzy nie
kwalifikowali się do stanowych i federalnych świadczeń z tytułu ubezpieczenia
od bezrobocia – wielu z nich było niezbędnymi pracownikami.
• Do końca października administracja Hochul w pełni rozdysponuje 2,1 mld USD
autoryzowanych przez Legislaturę.
Nowy nakaz tymczasowego wstrzymania eksmisji
• Biorąc pod uwagę, że wielu mieszkańców stanu Nowy Jork wciąż zmaga się z
ekonomicznymi skutkami pandemii, gubernator Hochul zwołała Nadzwyczajną
Sesję i współpracując z Legislaturą uchwaliła nowy nakaz tymczasowego
wstrzymania eksmisji do 15 stycznia 2022 r. („Pierwszą wielką wygraną Hochul
jest nowy nakaz tymczasowego wstrzymania eksmisji”, Curbed )

ZMIANA STANU RZECZY W ALBANY: Gubernator Hochul wprowadza nową erę
przejrzystości, egzekwuje wysokie standardy etyczne w swojej administracji i kładzie
nacisk na skuteczne, ambitne reformy etyki, aby przywrócić zaufanie do rządu.
Większa przejrzystość
• Ogłosiła „Inicjatywę na rzecz przejrzystości rządu” i zażądała od wszystkich
szefów agencji stanu Nowy Jork przedstawienia do 20 października planów
poprawy przejrzystości. („W stanie Nowy Jork przepisy dotyczące przejrzystości
rządu często były przekształcane na sposoby utrzymywania tajemnic.
Gubernator Kathy Hochul objęła urząd w sierpniu zobowiązując się, że
przejrzystość będzie znakiem rozpoznawczym jej administracji. W tym tygodniu
zaczęła zamieniać słowa w czyny.” komentarz redakcyjny Buffalo News)
• W pierwszym dniu urzędowania zarządziła publikowanie dodatkowego zestawu
danych dotyczących liczby ofiar śmiertelnych w domach opieki w codziennych
aktualizacjach na temat COVID-19, które nie były wcześniej ujawniane przez
poprzednią administrację. („Gubernator Kathy Hochul podjęła pozytywny
pierwszy krok we wtorek w realizacji swojego zobowiązania by uczynić jej
administrację bardziej przejrzystą przez uwalnianie zaktualizowanych danych o
liczbie zgonów związanych z covid w stanie Nowy Jork.” komentarz redakcyjny
Daily Gazette)
Dążenie do wprowadzania skutecznych, ambitnych reform zasad etyki
• Mianowała nowych komisarzy do Wspólnej Komisji Etyki Publicznej (Joint
Committee on Public Ethics, JCOPE)
• Zobowiązała się do wywrócenia JCOPE „do góry nogami” i ogłosiła, że jej
administracja rozpoczęła proces współpracy z grupami działającymi na rzecz
dobrego rządzenia, ustawodawcami i społeczeństwem w celu zaproponowania
prawdziwych, odważnych reform.
ROZWIĄZYWANIE NAGLĄCYCH PROBLEMÓW: Gubernator Hochul podejmuje
krytyczne kroki w celu rozwiązania innych wyjątkowo naglących problemów, z którymi
boryka się stan.
Przeciwdziałanie kryzysowi w więzieniu na Rikers Island
• Podpisała ustawę „Less is More”, która wprowadza system zwolnień
warunkowych w stanie Nowy Jork w XXI wiek i czyni go liderem w zakresie
humanitarnej reformy wymiaru sprawiedliwości w sprawach karnych.
Ustawa modyfikuje standard dowodowy i niektóre inne procedury przy
podejmowaniu decyzji o odwołaniu nadzoru społecznego osoby przebywającej
na zwolnieniu warunkowym.
• Wprowadziła konkretne przepisy przed terminem wyznaczonym przez
ustawodawców, aby zwolnić 212 osadzonych do tej pory osób, które kwalifikują
się do zwolnienia warunkowego.
„Ustawa „Less is more” to prawo: Gubernator Hochul podpisuje ważną
ustawę o reformie wymiaru sprawiedliwości w sprawach karnych” New
York Daily News

•

•

„Gubernator Hochul podpisuje ważny projekt reformy wymiaru
sprawiedliwości w sprawach karnych – ustawę „Less is More” News12
Tina Luongo, adwokat kierujący praktyką obrony karnej w The Legal
Aid Society powiedziała: „Stowarzyszenie Legal Aid chwali gubernator
Kathy Hochul i Legislaturę za uchwalenie tego krytycznego projektu
ustawy, która dosłownie ratuje życie.”
Wielebny Peter Cook, dyrektor wykonawczy organizacji Council of
Charges w stanie Nowy Jork, powiedział, „OrganizacjaCouncil of
Churches w stanie Nowy Jork dziękuje gubernator Kathy Hochul za
podpisanie ustawy „Less is More”. Zbyt długo tak wielu uprzednio
uwięzionych mieszkańców stanu Nowy Jork było niepotrzebnie
zagrożonych ponownym osadzeniem w więzieniu, jeśli nie dotrzymali
godziny policyjnej lub nie stawili się na spotkanie podczas zwolnienia
warunkowego.”
Prezes i dyrektor generalny organizacji Fortune Society, JoAnne
Page, powiedziała, „Wyrażamy uznanie dla gubernator Hochul za
podpisanie tej ustawy. Będzie ona, dosłownie, ratować życie.”
Podpisała rozporządzenie wykonawcze w celu rozszerzenia zdalnych rozpraw
sądowych, aby przyspieszyć postępowanie i umożliwić przeniesienie
pracowników wydziału korekcyjnego z transportu więźniów do nadzoru i
bezpieczeństwa w więzieniu Rikers Island.
Zawarła porozumienie z Departamentem Więziennictwa (Department of
Corrections) w stanie Nowy Jork, aby umożliwić osadzonym, którzy zostali
skazani na co najmniej dziewięćdziesiąt dni, przeniesienie z więzienia Rikers
Island do placówek w stanie Nowy Jork.

Zobowiązanie władz stanu Nowy Jork do bycia światowym liderem w walce ze
zmianami klimatycznymi
• Ogłosiła główne inicjatywy w zakresie przyjaznej dla środowiska energii, mające
na celu walkę ze zmianami klimatycznymi i tworzenie dobrze płatnych miejsc
pracy:
•
•
•
•
•

Dwa duże projekty infrastruktury przesyłowej w celu doprowadzenia energii
odnawialnej z północnej części stanu i Kanady do miasta Nowy Jork.
Dwukrotnie zwiększyła cel zainstalowania co najmniej 10 gigawatów
rozproszonej energii słonecznej w stanie Nowy Jork do 2030 roku.
Pierwsze w swoim rodzaju działania na rzecz monitorowania jakości powietrza
w społecznościach zagrożonych skażeniem środowiska.
Ogłosiła 600 mln USD w dotacjach dostępnych dla projektów związanych z
infrastrukturą wodną i odpornością w całym stanie
Zaproponowała zwiększenie o 1 mld USD nowo przemianowanej ustawy
o ustawy o obligacjach środowiskowych dotyczących czystej wody, czystego
powietrza i przyjaznych dla środowiska miejsc pracy (Clean Water, Clean Air and
Green Jobs Environmental Bond Act)

Ogłasza wartą 59 mln USD inicjatywę „Czyste ekologiczne szkoły" (Clean Green
Schools), mającą na celu poprawę jakości powietrza i ograniczenie emisji
dwutlenku węgla w szkołach w wieku przedszkolnym i 12 lat.
• Prezes New York League of Conservation Voters, Julie Tighe, powiedziała:
„W samą porę na Tygodniu dla Klimatu w NYC, jesteśmy podekscytowani, że
gubernator Kathy Hochul nadaje priorytet środowisku i ogłasza dodatkowe
inwestycje, które przyczynią się do rozwoju czystego i zdrowego stanu Nowy
Jork...”
• Dyrektor wykonawcza organizacji UPROSE, Elizabeth Yeampierre,
powiedziała: „Od pokoleń, społeczności kolorowe i o niskich dochodach są
ofiarami zanieczyszczającej środowisko infrastruktury i toksycznych emisji z
elektrowni na paliwa kopalne, autostrad, odpadów stałych i ciężarówek z
silnikami wysokoprężnymi, aby wymienić tylko kilka – tworząc dziedzictwo
historycznych różnic zdrowotnych. Z zadowoleniem przyjmujemy wiadomość, że
lata przywódców społeczności na linii frontu, którzy doprowadzili do uchwalenia
ustawy o przywództwie klimatycznym i ochronie społeczności (Climate
Leadership and Community Protection Act) w 2019 roku, zostały zrealizowane w
dzisiejszym ogłoszeniu władz stanu...”
• Dyrektor wykonawcza organizacji PUSH Buffalo i członkini organizacji
Climate Justice Working Group, Rahwa Ghirmatzion, powiedziała: „Jestem
podekscytowana zaangażowaniem gubernator Kathy Hochul w rozwiązywanie
kryzysu klimatycznego poprzez szybkie wdrożenie ustawy o przywództwie
klimatycznym i ochronie społeczności. Dzisiejsze informacje o rozszerzeniu
programu monitoringu jakości powietrza i bezpośredniej współpracy z lokalnymi
organizacjami społecznymi są tym, za czym liderzy sprawiedliwości ekologicznej
opowiadali się od lat”.
• Dyrektor wykonawcza organizacji WE ACT For Environmental Justice,
Peggy Shepard, powiedziała: „Badania pokazują, że wpływ zanieczyszczenia
powietrza na zdrowie mieszkańców stanu Nowy Jork, którzy mieszkają w
społecznościach nieproporcjonalnie dotkniętych zanieczyszczeniem, może być
druzgocący. Ta inicjatywa monitorowania jakości powietrza będzie miała
kluczowe znaczenie dla zapewnienia dostępu do ponadlokalnych danych
niezbędnych do redukcji gazów cieplarnianych i innych zanieczyszczeń, które
przyczyniają się do różnic zdrowotnych w narażonych na szkodliwe emisje
społecznościach. To wspaniała wiadomość z ust Gubernator”.
• „To ekscytujące nowe zobowiązanie do lokalnego wykorzystania energii
słonecznej w stanie Nowy Jork, w połączeniu z planowanymi przez władze
stanu Nowy Jork zamówieniami na odnawialne źródła energii w skali sieci,
pokazuje, że Empire State poważnie podchodzi do działań na rzecz klimatu i
osiągnięcia 70% energii odnawialnej do 2030 roku, powiedziała Anne
Reynolds, dyrektor wykonawcza organizacji Alliance for Clean Energy New
York.
Szybka reakcja na pomoc mieszkańcom stanu Nowy Jork w odbudowie po
huraganie Ida
• Wydała natychmiastowe zarządzenie o rozmieszczeniu zasobów w stanie Nowy
Jork na obszarach dotkniętych huraganem.
•

•

•

•

Uzyskała od prezydenta Bidena deklarację o poważnej klęsce żywiołowej, aby
cały Biały Dom wsparł władze stanu Nowy Jork w usuwaniu skutków huraganu
Ida.
Ogłosiła pierwszy w kraju fundusz pomocy w usuwaniu skutków huraganu Ida
na kwotę 27 mln USD na pomoc dla imigrantów wykluczonych ze świadczeń
FEMA w stanie Nowy Jork.

Dyrektor wykonawczy organizacji Make the Road, Theo
Oshiro, powiedział, „Gratulujemy gubernator Hochul podjęcia ważnych kroków
w celu zapewnienia tej niezbędnej .ulgi dla imigrantów wykluczonych z
otrzymania federalnej pomocy na wypadek klęski żywiołowej. Dzięki temu
funduszowi sąsiedzi i bliscy, którzy bardzo potrzebują pomocy, będą mogli
zacząć remontować swoje domy i na nowo wrócić do życia”.
• Prezes i dyrektor generalny organizacji Chinese-American Planning
Council Inc., Wayne Ho, powiedział, „Chinese-American Planning Council jest
dumna z partnerstwa z władzami stanu Nowy Jork, aby zapewnić pomoc w
nagłych wypadkach dla nieposiadających odpowiednich dokumentów
imigrantów dotkniętych huraganem Ida. Wiele osób i rodzin o nieuregulowanym
statusie imigracyjnym nie kwalifikuje się do pomocy FEMA. Cieszymy się z
udostępnienia tego nowego zasobu, aby pomóc im stanąć na nogi w tym
trudnym czasie.”
• Dyrektor wykonawczy organizacji MinKwon Center for Community Action,
John Park, powiedział, „Organizacja MinKwon Center for Community Action
jest dumna z partnerstwa w tej znaczącej inicjatywie, aby połączyć zasoby dla
nieposiadających odpowiednich dokumentów imigrantów dotkniętych
huraganem Ida. Wiele z tych osób, które często mieszkają w przeludnionych,
wynajmowanych suterenach, poniosło znaczne straty, gdy systemy
kanalizacyjne i odwadniające zostały zniszczone przez wody powodziowe
wywołane przez huragan Ida. W sytuacji, gdy prawo federalne zabrania
gospodarstwom domowym o nieuregulowanym statusie imigracyjnym, w tym
młodym nielegalnym imigrantom (tzw. DREAMers), otrzymywania
bezpośrednich funduszy pomocowych FEMA w przypadku klęsk żywiołowych,
jesteśmy wdzięczni za ogłoszenie przez Gubernator Hochul i Burmistrza de
Blasio tego potrzebnego narzędzia i pokazanie, że nasi sąsiedzi, niezależnie od
ich statusu imigracyjnego, nie powinni być okrutnie pozbawiani pomocy w
przypadku katastrof naturalnych lub pandemii, ale traktowani jak wartościowe
istoty ludzkie, którymi wszyscy jesteśmy”.
Uruchomienie i rozwój przemysłu związanego z konopiami indyjskimi w stanie
Nowy Jork
• Mianowała Reubena R. McDaniela, III i Jessicę Garcię do zarządu Biura ds.
Zarządzania Konopiami indyjskimi.
• Nominacja i potwierdzenie nominacji byłej członkini Zgromadzenia Tremaine
Wright na przewodniczącą Rady ds. Kontroli Konopi Indyjskich (Cannabis
Control Board , CCB) oraz Christophera Alexandra, wieloletniego zwolennika i
autora przepisów legalizujących konopie indyjskie w stanie Nowy Jork, na
dyrektora wykonawczego Biura Zarządzania Konopiami Indyjskimi (Office of
Cannabis Management, OCM).

•

„W ciągu kilku tygodni gubernator Hochul zrealizowała to, co Andrew Cuomo
zajęło miesiące. Obsadziła stanowiska w stanowej biurokracji zajmującej się
legalizacją marihuany.", komentarz redakcyjny New York Daily News

Zatwierdzenie praw aborcyjnych w obliczu fali sprzeciwu wobec aborcji
• W odpowiedzi na ustawy antyaborcyjne w Teksasie i w całym kraju, ogłosiła
program, mający na celu umocnienie stanu Nowy Jork jako bezpiecznej
przystani dla osób poszukujących opieki aborcyjnej.
• Dyrektor wykonawczy organizacji New York Civil Liberties Union, Donna
Lieberman, powiedziała: „W obliczu rażąco niekonstytucyjnych działań władz
stanu Teksas, dotyczących dostępu do aborcji, wyrażamy uznanie dla
zdecydowanych działań gubernator Hochul, która współpracuje z ekspertami i
zainteresowanymi stronami, aby zapewnić, że Nowy Jork jest stanem, w którym
wszystkie osoby potrzebujące opieki aborcyjnej mogą ją uzyskać. Nie
pozwolimy ani Teksasowi, ani żadnemu innemu stanowi, który spróbuje pójść w
jego ślady, cofnąć czasu”.
• Prezes organizacji National Institute for Reproductive Health Action Fund,
Andrea Miller, powiedziała, „Wyrażamy uznanie dla gubernator Hochul za
podjęcie odważnych działań, aby upewnić się, że władze stanu Nowy Jork robią
wszystko, co w ich mocy, aby zapewnić dostęp wszystkim mieszkańcom stanu
Nowy Jork i tym, którzy przybywają tu po opiekę. Zachęcamy gubernatorów i
ustawodawców we wszystkich stanach do pójścia w jej ślady”.
Przeciwstawianie się przestępstwom wynikającym z nienawiści
• Aby zwalczyć niedawny wzrost przestępstw wynikających z nienawiści, ogłosiła
przeznaczenie blisko 25 mln USD na wzmocnienie bezpieczeństwa w
organizacjach non-profit.
Usuwanie skutków awarii zasilania w historycznym metrze
• W następstwie historycznej, rozległej awarii zasilania w metrze, zarządziła MTA
zbadanie jej przyczyn i ich publikację w jawny, przejrzysty sposób.
Zbudowanie utalentowanego, doświadczonego i zróżnicowanego zespołu, aby
poprowadzić Nowy Jork do przodu, składającego się z:
• Briana Benjamina, zastępcy gubernator, pierwszego członka pochodzenia
afrokaraibskiego
• Karen Persichilli Keogh, sekretarz gubernator
• Elizabeth Fine, radcy prawnego gubernator
• Kathryn Garcii, dyrektor ds. operacji stanowych
• Roberta Mujicy, dyrektora ds. budżetu
• Dr Mary T. Bassett, lek. medycyny, mgr zdrowia publicznego, p.o. komisarza w
Departamencie Zdrowia
• Rorego M. Christiana, przewodniczącego Komisji Usług Publicznych i
dyrektora generalnego Departamentu Usług Publicznych
• Adrienne Harris, p.o. kuratora w Departamencie Usług Finansowych
• Neysa Alsina, specjalnego doradcy ds. pomocy na wypadek pandemii
• Amita Singh Bagga, zastępcy sekretarza ds. międzyrządowych
• Melissy Bochenski, zastępcy szefa sztabu

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sinéad Doherty, zastępcy sekretarza ds. operacji wykonawczych
Chatodda Floyda, zastępcy sekretarza ds. legislacyjnych i polityki
Robina Chappelle Golstona, zastępcy sekretarza wykonawczego
Julissa Gutierreza, szefa ds. różnorodności
Jeffa Lewisa, szefa personelu
Stacy Lynch, szefowej personelu zastępcy gubernator, Briana Benjamina
Marty Mack, sekretarz ds. nominacji
Shirley Paul, starszego doradcy i dyrektor ds. konstytucyjności
Padmy Seemangaly, zastępcy sekretarza ds. operacji politycznych
Lindy Sun, zastępcy szefa sztabu
Julie Wood, dyrektor ds. komunikacji

Dane liczbowe od 24 sierpnia
• 72 wydarzeń publicznych
• 42 wystąpień dla prasy
• 15 odwiedzonych hrabstw
Wzmocnienie bezpieczeństwa w miejscu pracy i więcej pieniędzy w kieszeniach
pracowników
• Ogłosiła uznanie COVID-19 za chorobę zakaźną przenoszoną drogą powietrzną
zgodnie z ustawą o ochronie zdrowia w stanie Nowy Jork– HERO Act.
•

•

Prezes związku zawodowego New York State AFL-CIO, Mario Cilento,
powiedział, „Dziękuję gubernator Hochul za podjęcie zdecydowanych działań,
szczególnie w podczas obchodów Labour Day, aby zapewnić, że krytycznie
ważna ustawa NY HERO Act jest stosowana zgodnie z jej przeznaczeniem, aby
chronić pracowników przed pandemią COVID-19 i przyszłymi zdarzeniami
związanymi z chorobami zakaźnymi. Od pierwszego dnia, gubernator Hochul
zobowiązała się współpracować z ustawodawcami i przedstawicielami związków
zawodowych, aby zapewnić sprawiedliwość dla osób pracujących, a to działanie
spełnia tę obietnicę.”
Podpisała cztery ustawy w celu zwiększenia bezpieczeństwa w miejscu pracy i
zwiększenia ilości pieniędzy w kieszeniach pracujących mieszkańców stanu
Nowy Jork:
Zarządziła wprowadzenie programu demonstracyjnego w celu wdrożenia
systemów monitorowania naruszeń prędkości w strefach pracy
Zobowiązała wykonawców budowlanych do odpowiedzialności za płace
należne ich podwykonawcom
Zarządziła wymóg wypłacania obowiązującego wynagrodzenia
pracownikom obsługi budynków w wysokiej klasy spółdzielniach i
kondominiach
Rozszerzenie wspólnych świadczeń pracowniczych
Prezes organizacji Building and Construction Trades Council
w stanie nowy Jork, Gary LaBarbera, powiedział: „Dziękujemy

gubernator Hochul za podpisanie tej krytycznej ustawy, która
zapewni pracownikom budowlanym w stanie Nowy Jork nowy
środek prawny do walki z łamaniem przepisów o niewypłacaniu
wynagrodzeń, które pozbawiają ciężko pracujących mężczyzn i
kobiety godności i środków do życia
Prezes organizacji Local 32BJSEIU, Kyle
Bragg, powiedział: „W obchody święta Labour Day, organizacja
32BJ składa wyrazy uznania dla gubernator Kathy Hochul za
podpisanie ustawy, która podnosi na duchu pracowników w stanie
Nowy Jork, zapewniając im lepsze płace i świadczenia oraz
zwiększoną ochronę. Ponad 2000 pracowników budowlanych,
którzy ryzykowali życiem, aby zapewnić bezpieczeństwo
mieszkańcom stanu Nowy Jork podczas pandemii COVID-19,
zacznie wreszcie otrzymywać wynagrodzenie, które pozwoli im
utrzymać ich rodziny...”
Sekretarz wykonawczy i skarbnik związku zawodowego
District Council of Carpenters, Joseph Geiger, powiedział, „Od
lat wyzyskiwani pracownicy są okradani przez chciwych
wykonawców i nie mają się do kogo zwrócić. Ta ustawa zapewni
każdemu pracownikowi budowlanemu w stanie Nowy Jork
ochronę przed niewypłaceniem wynagrodzenia. Jest to
szczególnie odpowiednie, że zostanie ona podpisana przez
gubernator Hochul, która jest niezłomnym orędownikiem pracy i
pracowników na całym świecie...”
Dokąd zmierzamy
W ciągu kolejnych 45 dni i długo potem, stan Nowy Jork ma przed sobą najlepsze dni.
Niezależnie od tego, czy jest to położenie kresu pandemii, nacisk na większą pomoc
gospodarczą, zwalczanie kryzysu związanego z przemocą z użyciem broni palnej, czy
też naprawę naszego zepsutego systemu sądownictwa karnego, gubernator Hochul
będzie nadal wnosić świeże, oparte na współpracy podejście do rządzenia.
Jest jeszcze wiele do zrobienia, lecz gubernator Hochul jest gotowa podjąć odważne
działania, aby zrobić to, co najlepsze dla mieszkańców stanu Nowy Jork.
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