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GUBERNATOR KATHY HOCHUL

GUBERNATOR HOCHUL GRATULUJE HRABSTWU CHEMUNG UZYSKANIA
AKREDYTACJI W ZAKRESIE STANOWEGO ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO
Biuro straży pożarnej i zarządzania kryzysowego hrabstwa Chemung znalazło się
wśród trzynastu organizacji zarządzania kryzysowego, które uzyskały
akredytację
Program akredytacji lokalnego zarządzania kryzysowego w stanie Nowy Jork jest
pierwszym tego typu programem w kraju
Gubernator Kathy Hochul ogłosiła dzisiaj, że Biuro Straży Pożarnej i Zarządzania
Kryzysowego (Office of Fire and Emergency Management) hrabstwa Chemung
otrzymało akredytację w ramach stanowego Programu akredytacji lokalnego
zarządzania kryzysowego (Local Emergency Management Accreditation Program).
Chemung dołącza tym samym do 13 innych organizacji zarządzania kryzysowego,
które uzyskały akredytację. W ramach tego formalnego docenienia kompetencji,
hrabstwo dołącza do hrabstw Albany, Broome, Erie, Livingston, Madison, Montgomery,
Nassau, Oneida, Saratoga, Washington i Wayne, jak również do miasta Nowy Jork.
„Dobrze wiemy jak ważne jest lokalne zarządzanie kryzysowe dla odporności naszego
stanu, ponieważ raz po raz doświadczamy ekstremalnych warunków pogodowych, a
akredytacja Chemung jest niezbędnym krokiem, który powinny podjąć wszystkie nasze
hrabstwa”, powiedziała Gubernator Hochul. „Gratuluję hrabstwu Chemung i
zachęcam więcej hrabstw w całym stanie Nowy Jork do wzięcia udziału w procesie
akredytacji w celu oceny i podniesienia ogólnych kompetencji w zakresie
przygotowania do sytuacji kryzysowych, tak aby mieszkańcy stanu Nowy Jork byli
gotowi na różne sytuacje kryzysowe”.
Programu akredytacji lokalnego zarządzania kryzysowego, który jest realizowany w
stanie Nowy Jork, to pierwsza w kraju akredytacja na poziomie stanowym dla lokalnych
agencji zarządzania kryzysowego. Program został opracowany we współpracy ze
Stowarzyszeniem na rzecz Zarządzania Kryzysowego w stanie Nowy Jork (New York
State Emergency Management Association) i podkreśla oraz promuje lokalne agencje
zarządzania kryzysowego w stanie Nowy Jork.

Aby uzyskać akredytację, dany podmiot musi spełnić szereg standardów i najlepszych
praktyk, które promują skoordynowane i zintegrowane podejście do zarządzania
kryzysowego. Hrabstwa muszą również zaangażować interesariuszy reprezentujących
całą lokalną społeczność, w tym partnerów rządowych i prywatnych, oraz wziąć pod
uwagę tych, którzy mogą wymagać szczególnej pomocy w sytuacjach kryzysowych lub
katastrof, np. osoby bezdomne, starsze lub niepełnosprawne.
Wydział Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Służb Ratowniczych (Division of Homeland
Security and Emergency Services, DHSES) administruje programem w imieniu Rady
ds. Akredytacji Lokalnego Zarządzania Kryzysowego (Local Emergency Management
Accreditation Council), która jest organem zarządzającym. Akredytacja jest ważna
przez pięć lat, z możliwością uzyskania ponownej akredytacji po upływie tego okresu.
Zastępca komisarza Wydziału Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Służb
Ratowniczych, Terence J. O'Leary, powiedział: „Gratuluję zespołowi Biura Straży
Pożarnej i Zarządzania Kryzysowego hrabstwa Chemung uzyskania akredytacji, co
plasuje go w wybranej grupie zespołów w skali całego stanu, które wykazały się
zdolnością do radzenia sobie z każdym rodzajem sytuacji kryzysowej i ochrony
mieszkańców stanu Nowy Jork. Uzyskanie tej akredytacji nie jest łatwym zadaniem.
Uzyskując to potwierdzenie kompetencji, hrabstwo Chemung wdrożyło standardy i
najlepsze praktyki, które pomogą jego personelowi w lepszym stawianiu czoła
dzisiejszym wymagającym sytuacjom kryzysowym”.
Biuro Straży Pożarnej i Zarządzania Kryzysowego hrabstwa Chemung jest punktem
kontaktowym dla wszystkich podmiotów działających na terenie hrabstwa podczas
każdej sytuacji kryzysowej lub katastrofy. Pracownicy będą pełnili rolę facylitatorów
podczas szkoleń dla personelu pierwszej pomocy i pracowników służb ratowniczych, i
będą przekazywali informacje o reagowaniu w sytuacjach kryzysowych władzom
gminnym i lokalnym mieszkańcom. Personel jednostki jest odpowiedzialny za pełen
cykl planowania kryzysowego, w tym utrzymanie gotowości, zapobieganie,
reagowanie, łagodzenie skutków i odbudowę po katastrofach oraz szkodach, jakie
mogą one spowodować.
Biuro zarządza również różnymi federalnymi i stanowymi dotacjami wspierającymi
gotowość i reagowanie w sytuacjach kryzysowych. Dodatkowo, akredytowany personel
wchodzi w skład: Biura Koordynatora Straży Pożarnej (Fire Coordinator's Office) dla
hrabstwa, które jest odpowiedzialne za organizację i szkolenie wszystkich jednostek
straży pożarnej w granicach hrabstwa; Centrum Komunikacji Kryzysowej 911 (911
Emergency Communications Center); Biura ds. Koordynacji Lokalnego Komitetu
Planowania Kryzysowego (Local Emergency Planning Committee, LEPC); oraz Biura
Koordynatora Bezpieczeństwa (Safety Coordinator's Office), które jest odpowiedzialne
za zdrowie i bezpieczeństwo wszystkich pracowników hrabstwa oraz osób
odwiedzających obiekty hrabstwa.
Prezes Stowarzyszenia na rzecz Zarządzania Kryzysowego w stanie Nowy Jork i
dyrektor ds. zarządzania kryzysowego hrabstwa Cattaraugus, Chris Baker,

powiedział: „Jesteśmy niezwykle dumni z tego programu i współpracy z Wydziałem
Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Służb Ratowniczych. Wspólnie pracujemy nad tym,
aby agencje zarządzania kryzysowego w hrabstwach były przygotowane i doceniane
za swoje działanie”.
Przewodniczący Rady hrabstwa Chemung, Chris Moss, powiedział: „Zarządzanie
kryzysowe zawsze odgrywało i nadal będzie odgrywać istotną rolę w rozwiązywaniu
przez gminy różnych problemów związanych z sytuacjami kryzysowymi. Mieszkańcy
hrabstwa Chemung powinni być niezwykle dumni z wielu osób, które przyczyniły się do
osiągnięcia tego celu, a ja wraz z wiceprzewodniczącym Rady hrabstwa wyrażam
uznanie dla ich wysiłków. Bycie jednym z 13 hrabstw, które uzyskały tę akredytację jest
świadectwem ciężkiej pracy osób, które są odpowiedzialne za nasze działania w
zakresie zarządzania kryzysowego”.
Dyrektor Obrony Cywilnej hrabstwa Chemung, Vincent Azzarelli, powiedział: „To
zaszczyt być częścią zespołu, który jest odpowiedzialny za sprostanie temu wyzwaniu.
Do naszego sukcesu znacznie przyczyniło się wsparcie ze strony Rady hrabstwa oraz
DHSES. Ta akredytacja spowoduje, że będziemy lepiej przygotowani na realizację
głównego celu zarządzania kryzysowego, jakim jest ochrona społeczności i jej
mieszkańców”.
Lokalne biura zarządzania kryzysowego zainteresowane uzyskaniem akredytacji
powinny zgromadzić i opracować zasady, plany i dokumenty niezbędne do spełnienia
standardów akredytacyjnych. Wymagana dokumentacja zostanie udostępniona lub
przesłana do systemu internetowego NY Responds, a materiały zostaną przejrzane
przed przeglądem na miejscu. Wydział Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Służb
Ratowniczych oraz Stowarzyszenie na rzecz Zarządzania Kryzysowego w stanie Nowy
Jork zapewnią pomoc techniczną w fazie przygotowawczej, a po uzyskaniu wszystkich
wymaganych materiałów DHSES wybierze zespół co najmniej dwóch doświadczonych
asesorów do przeprowadzenia audytu.
Audyt będzie obejmował dalszą analizę wszelkich niezbędnych planów i dokumentacji,
a także, w razie potrzeby, rozmowy z kierownikami akcji ratunkowych, personelem i
innymi osobami. Na biurze zarządzania kryzysowego spoczywa obowiązek wykazania,
udokumentowania i przedstawienia, w jaki sposób spełnione są wszystkie standardy i
związane z nimi kryteria. Lokalne biura zarządzania kryzysowego, które chcą uzyskać
certyfikację, powinny wypełnić formularz wniosku i złożyć go w Wydziale
Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Służb Ratowniczych na stronie
EMaccreditation@dhses.ny.gov.
Dodatkowe informacje na temat programu akredytacji lokalnego zarządzania
kryzysowego w stanie Nowy Jork, w tym wytyczne dotyczące programu, kryteria i
standardy można znaleźć tutaj.
O Wydziale ds. Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Służb Ratowniczych

Wydział Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Służb Ratowniczych stanu Nowy
Jork zapewnia przywództwo, koordynację i wsparcie dla działań mających na celu zapobieganie,
ochronę przed, przygotowanie, reagowanie i odbudowę po aktach terroryzmu oraz innych klęskach
żywiołowych i katastrofach spowodowanych przez człowieka, zagrożeniach, pożarach i innych
sytuacjach kryzysowych. Więcej informacji znajduje się na stronie DHSES na Facebooku,

profilu @NYSDHSES na Twitterze czy Instagramie, a także na stronie
internetowej dhses.ny.gov.
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