
 
Do natychmiastowej publikacji: 31.12.2021  GUBERNATOR KATHY HOCHUL 

 
 

GUBERNATOR HOCHUL OGŁASZA ZAWIĄZANIE PARTNERSTWA POMIĘDZY 
WYDZIAŁEM ZDROWIA NYS A GWARDIĄ NARODOWĄ STANU NOWY JORK W 

CELU ZWIĘKSZENIA MOŻLIWOŚCI WSPARCIA DLA PLACÓWEK SŁUŻBY 
ZDROWIA ZGŁASZAJĄCYCH ZAPOTRZEBOWANIE NA PERSONEL  

  
NYS DOH rozpocznie szkolenie żołnierzy Gwardii Narodowej w Nowym Jorku w 

celu nadania im uprawnień certyfikowanych ratowników medycznych  
  

W wyniku certyfikacji członkowie służby będą gotowi do rozmieszczenia 
klinicznego w obszarach zgłaszających zapotrzebowanie  

  
Gubernator Kathy Hochul ogłosiła dzisiaj zawiązanie nowego partnerstwa pomiędzy 
Wydziałem Zdrowia Stanu Nowy Jork (New York State Department of Health, NYS 
DOH) a Gwardią Narodową Stanu Nowy Jork (New York National Guard), w ramach 
którego żołnierze zostaną przeszkoleni do uzyskania certyfikatu ratowników 
medycznych, w wyniku czego dodatkowi członkowie służby będą mogli zostać 
rozmieszczeni w placówkach służby zdrowia, zgłaszających zapotrzebowanie na 
personel w związku z zimową falą zachorowań na COVID-19.  
  
Partnerstwo opiera się na rozmieszczeniu w dniu 1 grudnia przez gubernator Hochul 60 
zespołów medycznych Gwardii Narodowej do różnych placówek opieki długoterminowej 
w całym stanie Nowy Jork.  
  

„Walcząc z tą falą, wykorzystujemy wszystkie dostępne zasoby, aby zaspokoić potrzeby 
naszego systemu opieki zdrowotnej, a nawiązanie tego przyspieszonego partnerstwa w 
celu przeszkolenia pomoże zapewnić naszym najbardziej narażonym pacjentom opiekę, 
której potrzebują”, powiedziała gubernator Hochul. „Wydział Zdrowia i nasza Gwardia 
Narodowa w stanie Nowy Jork pracują ramię w ramię walcząc z tą pandemią od 
pierwszego dnia i jestem dumna z realizacjo tego innowacyjnego planu pomiędzy nimi. 
W trudnych czasach mieszkańcy stanu Nowy Jork jednoczą się i znajdują rozwiązania”.  

  
W celu zwiększenia szeregów personelu Gwardii Narodowej z wykształceniem 
medycznym, DOH i Wydział ds. Wojskowych i Marynarki Wojennej NYS (NYS Division 
of Military and Naval Affairs) przygotowują program dwóch pilotażowych zajęć szkolenia 
dla ratowników medycznych dla 80 członków służby (dwie grupy zajęć po 40 osób), 
które rozpoczną się 5 stycznia. Dzięki temu w lutym, po odbyciu wymaganych 180 
godzin szkolenia, członkowie służby będą gotowi do rozmieszczenia klinicznego.  

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2Fnews%2Fgovernor-hochul-updates-new-yorkers-states-progress-combating-covid-19-94&data=04%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C7e274500d9eb4394f92108d9ccbec142%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637765941926344115%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=XKn750HyEKjaM0iGZdKgaTA%2B9CNJ5DPtgeGjt7mJY6w%3D&reserved=0


  
Zajęcia prowadzone przez DOH będą odbywać się w Centrum Rezerwy Sił Zbrojnych 
Fort Hamilton (Fort Hamilton Armed Forces Reserve Center) na posterunku Armii 
Stanów Zjednoczonych w Brooklynie oraz w Centrum Rezerwy Sił Zbrojnych 
Farmingdale (Farmingdale Armed Forces Reserve Center) na Long Island. Studenci 
otrzymają zlecenia na misje federalne z tytułu 32 w zakresie reagowania na zagrożenie 
COVID, a jeśli zajdzie taka potrzeba, do szkolenia zostaną wytypowani dodatkowi 
żołnierze.  
  
Generał dywizji, Raymond Shields, powiedział: „Nasi żołnierze i lotnicy z Gwardii 
Narodowej w stanie Nowy Jork od początku tej pandemii regularnie podejmują się 
nowych misji, począwszy od dostarczania posiłków, poprzez prowadzenie punktów 
wykonywania testów, aż po pomoc w podaniu ponad czterech milionów dawek 
szczepionek. Członkowie służby, którzy zgłosili się na ochotnika do wspomnianego 
szkolenia i udziału w tej misji, nie mogą doczekać się, by po raz kolejny pomóc swoim 
współobywatelom”.  
  
Pełniąca obowiązki komisarza stanu ds. zdrowia, dr Mary T. Bassett, powiedziała: 
„Wspieranie naszego systemu opieki zdrowotnej jest kluczowe dla ochrony zdrowia 
mieszkańców stanu Nowy Jork i naszych bohaterskich pracowników służby zdrowia. 
Gwardia Narodowa przez cały czas trwania pandemii jest partnerem rządu stanu i z 
niecierpliwością czekamy na uruchomienie tego innowacyjnego programu we 
współpracy z nią. To szkolenie pozwoli zwiększyć liczbę dostępnych do rozmieszczenia 
pracowników klinicznych w całym stanie – zapewniając wsparcie tam, gdzie jest ono 
najbardziej potrzebne”.  
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