אויף תיכף ארויסצוגעבן12/17/2021 :

גאווערנאר קעטי האקול

גאווערנער האקול שטעלט ארויס ניו יארק סטעיט אינצידענט פארוואלטונג טיעם נאך פארלאנג פון
דער סטעיט קענטאקי אויף די שפירן פון טויטליכע טארנאדאס
אינטער-אגענטור עמערדזשענסי פארוואלטונג מאנשאפט פון ניו יארק סטעיט ווערט ארויסגעשיקט
צו קענטאקי דעם סוף-וואך ,באאויפטראגט מיט שטיצן אקטיווע עמערדזשענסי אפעראציעס
צענטערס אין דריי קאונטיס
מאנשאפט גרייט זיך ארויסגעשיקט ווערן שבת ,דעצעמבער  ,18פאר צוויי-וואכיגע אפעראציאנעלע
צייט אפשניט
גאווערנער קעטי האקול האט היינט געמאלדן אז ניו יארק שיקט ארויס א סטעיט אינצידענט
פארוואלטונג מאנשאפט צו שטיצן אנגייענדע ערהוילונג אפעראציעס אין קענטאקי נאך די טויטליכע
שטורעמעס פון פאריגע וואך .דער סטעיט  IMTאיז א הילפס-מיטל געאייגנט צו העלפן עמערדזשענסי
פארוואלטער אין פארזיכערן א באלדיגע ,עפעקטיווע און ארגאניזירטע אפרוף צו קאמפליצירטע ,מולטי-
אפעראציאנעלע קאטאסטראפעס .זיי ברענגען אן אוצר פון טרענירונג און ערפארונג אין די אינצידענט
קאמאנד סיסטעם ,אריינגערעכנט קאנטראל און קאנטראל ,פלאנירונג ,לאגיסטיקס און אדמיניסטראציע
אקטיוויטעטן .אויף קענטאקי׳ס פארלאנג ,ווערט דער טיעם ארויסגעשטעלט צו שטיצן דריי פון די
סטעיט׳ס קאונטי עמערדזשענסי אפעראציעס צענטערס ,איבערהויפט ,גרעיווס ,האפקינס און מארשאל
קאונטיס.
״אפגעזעהן די פארנעם אדער גרויסקייט פון א קאטאסטראפע ,וועלן ניו יארקער שטענדיג זיין גרייט צו
העלפן אונזערע פריינט און שכנים אין זייער צייט פון נויט,״ האט גאווערנער האקול געזאגט .״אונזער
ערשטראנקיגע אינצידענט פארוואלטונג מומחים האבן עס שוין אלץ פריער געזען ,און זענען גרייט צו
שטיצן אונזערע צוזאמענארבעטער אין קענטאקי אויף סיי וועלכע אופן מעגליך .איך בין
אויסערגעווענטליך שטאלץ פון יעדע איינציגע מיטגליד פון דעם טיעם און איך דאנק זי פאר׳ן שטענדיג
שטיין גרייט צו העלפן קאמיוניטיס זיך ערהוילן דורכאויס די שווערסטע צייטן.״
דער סטעיט  IMTבאשטייט פון אגענטור פערסאנאל פון דער דיוויזיע פון היימלאנד סעקיוריטי און
עמערדזשענסי סערוויסעס ( ,)DHSESסטעיט פאליציי ( ,)NYSPדעפארטמענט פון טראנספארטאציע
( ,)DOTדעפארטמענט פון ענווייראנמענטאלע אפהיט ( ,)DECאפיס פאר אינפארמאציע טעכנאלאגיע
סערוויסעס ( ,)ITSטרו-וועי אויטאריטעט און פארק פאליציי .עטליכע ארטיגע אגענטורן ביישטייערן אויך
פערסאנאל צו די טיעמס ,אריינגערעכנט דער ערי קאונטי שעריף׳ס אפיס און מאנטגאמערי קאונטי
עמערדזשענסי פארוואלטונג.
דער  IMTוועט זיין באאויפטראגט מיט ארויסהעלפן סטעיט און ארטיגע באאמטע מיט אנהויב ערהוילונג
פלאנירונג ,אפעראציאנעלע קאארדינאציע; איינשאפן צושטאנד אינפארמאציע און באריכטונג;

אינצידענט אקציע פלאנירונג;  GISמאפע שאפונג; און לאגיסטישע שטיצע פאר אנגייענדע אפרוף
אפעראציעס.
עקטינג  DHSESקאמיסיאנער דזשעקי ברעי האט געזאגט ,״דער סטעיט׳ס אינצידענט פארוואלטונג
טיעם וועט פארטרעטם די בעסטע פון ניו יארק׳ס עמערדזשענסי פערסאנאל אין קענטאקי און איך בין
דאנקבאר פאר זייער איבערגעגעבנקייט און טריישאפט צו העלפן אנדערע ,איבערהויפט דורכאויס דעם
האָ לידעי סעזאן ווען זיין וועלן זיין אפגעזונדערט פון זייערע פאמיליעס .מיין הארץ גייט אויך פאר די
מענטשן פון קענטאקי און איך האף אז די צוגעגעבענע שטיצע וועט העלפן באטראפענע קאמיוניטיס זיך
ערהוילן פון דעם קאטאסטראפע.״
דער  NYSאינצידענט פארוואלטונג מאנשאפט ,וואס באשטייט פון קאמאנד שטאב מיטגלידער ,ווי אויך
פלאנירונג ,לאגיסטיקס ,און פינאנץ אפטיילן ,וועלן זיך ארויסלאזן שבת ,דעצעמבער  18און אנהויבן
באריכטונג פאר דינסט אום זונטאג ,דעצעמבער  .19זיי וועלן זיין אפעראציאנעל פאר  14טעג בעפאר
זיך אומקערן אהיים אום זונטאג ,יאנואר .2
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