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GUBERNATOR KATHY HOCHUL

GUBERNATOR HOCHUL UZYSKUJE ZGODĘ RZĄDU FEDERALNEGO NA
FEDERALNĄ INDYWIDUALNĄ POMOC W PRZYPADKU KLĘSKI ŻYWIOŁOWEJ
DLA HRABSTWA DUTCHESS
Dotknięci skutkami klęski żywiołowej mieszkańcy hrabstwa Dutchess mogą
ubiegać się o indywidualną pomoc od FEMA w ramach ogłoszenia stanu klęski
żywiołowej po huraganie Ida
Gubernator Kathy Hochul ogłosiła dzisiaj, że mieszkańcy hrabstwa Dutchess mogą
ubiegać się o indywidualną pomoc w ramach programu Federalnej Agencji
Zarządzania Kryzysowego (Federal Emergency Management Agency, FEMA),
będącego częścią wcześniej wydanego ogłoszenia stanu klęski żywiołowej w związku
z katastrofalną w skutkach powodzią i zniszczeniami spowodowanymi przez huragan
Ida na początku września. Zatwierdzenie pomocy indywidualnej pozwala FEMA na
zapewnienie bezpośredniej pomocy finansowej i wsparcia dla uprawnionych osób i
właścicieli domów.
„W zeszłym miesiącu widziałam zniszczenia spowodowane przez ten huragan i
obiecałam mieszkańcom stanu Nowy Jork, że zrobimy wszystko, co w naszej mocy, by
wesprzeć ich w procesie odbudowy”, powiedziała Gubernator Hochul. „Obecnie
zabezpieczyliśmy indywidualną pomoc dla mieszkańców hrabstwa Dutchess i ośmiu
innych hrabstw dzięki lokalnym, stanowym i federalnym zespołom ds. oceny szkód,
które niestrudzenie pracowały nad zabezpieczeniem tej ważnej pomocy. Dziękuję tym
zespołom za ich wysiłki i naszym partnerom w FEMA, którzy nadal wspierają
odbudowę naszego stanu”.
„Tropikalny huragan Ida zdewastował społeczności w całym stanie Nowy Jork, a
hrabstwo Dutchess poniosło milionowe straty w postaci szkód drogowych, w firmach i
setkach domów”, powiedział senator Chuck Schumer. „Jestem dumny z tego, że
FEMA odpowiedziała na mój apel o tę niezbędną pomoc federalną, aby zapewnić
rodzinom wsparcie, którego potrzebują, by wrócić do normalności i odbudować
zniszczenia. Będę nadal uporczywie walczyć o to, aby zapewnić rodzinom w Hudson
Valley wszystkie zasoby, których potrzebują, aby zlikwidować straty i dokonać
odbudowy”.
„Teraz mieszkańcy hrabstwa Dutchess mogą skorzystać ze znacznych funduszy
pomocowych FEMA i mogą zacząć naprawiać szkody po huraganie Ida”, powiedziała

senator Kirsten Gillibrand. „Biorąc pod uwagę zakres i wyjątkowość tego huraganu,
wraz z członkami delegacji kongresowej stanu Nowy Jork i Gubernator Hochul,
zwróciłam się o przyznanie tego narzędzia pomocy w ramach ogłoszenia stanu klęski
żywiołowej dla stanu Nowy Jork, aby pomóc rodzinom i społecznościom w odbudowie
po znacznych szkodach spowodowanych przez powódź. Będę kontynuowała walkę,
aby położyć fundamenty pod budowę większej odporności naszej infrastruktury w
przyszłości”.
„Zabezpieczenie wszelkiej dostępnej pomocy federalnej w celu pełnej odbudowy po
przejściu huraganu Ida było dla mnie w Waszyngtonie priorytetem. Zapewnienie
indywidualnej pomocy FEMA dla hrabstwa Dutchess jest kluczowym krokiem we
właściwym kierunku,” powiedział członek Izby Reprezentantów, Sean Patrick
Maloney. „Ściśle współpracuję z lokalnymi urzędnikami, komunikując się z Białym
Domem i Biurem Gubernator, aby nasze miasta, wsie i hrabstwa otrzymały solidne
finansowanie federalne, ale jeszcze nie skończyliśmy. Będę nadal walczyć o to, aby
reszta moich wyborców w Hudson Valley otrzymała pomoc, której potrzebują”.
„Od momentu, kiedy huragan Ida uderzył w nasze społeczności, walczyłem o
przyznanie pomocy i wsparcia dla mieszkańców północnej części stanu Nowy Jork”,
powiedział członek Izby Reprezentantów, Antonio Delgado. „Jestem dumny, że
mogę pomóc w zapewnieniu zarówno pomocy indywidualnej, jak i pomocy publicznej
dla mieszkańców hrabstwa Dutchess. Zachęcam mieszkańców do ubiegania się o
pomoc FEMA oraz do kontaktu z moim biurem w przypadku jakichkolwiek pytań”.
„To bardzo dobra wiadomość dla mieszkańców i właścicieli firm w całym hrabstwie
Dutchess, którzy zostali dotknięci przez huragan Ida prawie dwa miesiące temu”,
powiedział Marc Molinaro, przewodniczący Rady Hrabstwa Dutchess. „Nasz
Departament Reagowania Kryzysowego (Department of Emergency Response)
niestrudzenie pracował , aby zorganizować wizje lokalne w miejscach, które ucierpiały
w wyniku żywiołu i oszacować szkody mieszkańców i właścicieli firm, aby otrzymać to
dodatkowe wsparcie finansowe od FEMA. Dzięki naszym wysiłkom mieszkańcy i firmy
mają teraz możliwość otrzymania pomocy finansowej, która pomoże im w odbudowie
zniszczeń”.
Program pomocy indywidualnej jest formą bezpośredniego wsparcia mieszkańców i
właścicieli domów. Mieszkańcy stanu Nowy Jork mogą otrzymać fundusze na inne
nieubezpieczone lub niedostatecznie ubezpieczone wydatki spowodowane klęską
żywiołową oraz na poważne potrzeby, takie jak naprawa lub wymiana mienia
osobistego, fundusze na przeprowadzkę i magazynowanie, lub na opiekę medyczną,
dentystyczną i nad dziećmi. Właściciele domów i najemcy powinni dołożyć wszelkich
starań, aby udokumentować poniesione straty. W hrabstwach kwalifikujących się do
pomocy indywidualnej uprawnieni właściciele domów będą współpracować
bezpośrednio z FEMA w celu uzyskania funduszy. Pomoc może obejmować fundusze
na wynajem tymczasowych mieszkań, remonty mieszkań i podjazdów, doradztwo w
sytuacjach kryzysowych, pomoc dla bezrobotnych oraz usługi prawne.

Władze stanowe będą współpracowały z FEMA i hrabstwem Dutchess w stworzeniu
Centrum usuwania skutków klęski żywiołowej, które będzie dostarczać cennych
informacji, aby pomóc mieszkańcom stanu Nowy Jork w wysiłkach na rzecz odbudowy
oraz wspierać ich w procesie ubiegania się o dostępną pomoc i ulgi.
Dodatkowe hrabstwa, którym przyznano indywidualną pomoc w ramach ogłoszenia
stanu klęski żywiołowej to Bronx, Kings, Nassau, Queens, Richmond, Rockland,
Suffolk i Westchester.
Hrabstwa Bronx, Dutchess, Kings, Nassau, Nowy Jork, Orange, Putnam, Queens,
Richmond, Rockland, Suffolk, Sullivan i Westchester również kwalifikują się do pomocy
publicznej, która zapewnia finansowanie remontów budynków publicznych i
infrastruktury, w tym dróg, mostów, szkół, parków, szpitali, posterunków policji, remiz
strażackich, zakładów uzdatniania wody i oczyszczania ścieków oraz innych obiektów
będących własnością publiczną.
Gubernator Hochul i Wydział ds. Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Służb Ratowniczych
(Division of Homeland Security and Emergency Services) kontynuują współpracę z
partnerami federalnymi, stanowymi i lokalnymi, aby zapewnić mieszkańcom stanu
Nowy Jork środki i pomoc, które pozwolą im wrócić do normalnego życia po
zniszczeniach spowodowanych przez huragan Ida.
W hrabstwach, które ucierpiały w wyniku huraganu Ida, kontynuowana jest wstępna
ocena szkód. Władze stanowe nadal będą zabiegać o dostępną pomoc federalną dla
wszystkich mieszkańców, którzy ucierpieli w wyniku żywiołu.
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.
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