
 
 الحاكمة كاثي هوكول   13/1/2022 للنشر فوًرا:

 

 
  الحاكمة هوكول تعلن عن دعم إضافي من الحكومة الفدرالية لمحاربة موجة أوميكرون في والية نيويورك

  
يناير؛ وهذا يبني  28يناير و  24انتشار فرق طبية عسكرية جديدة في مستشفيين في مناطق مدينة نيويورك اعتباًرا من  

على الدعم الحالي من وزارة الصحة والخدمات اإلنسانية األمريكية ووزارة الدفاع األمريكية لتوفير إغاثة الموظفين  
 األساسيين لغرب نيويورك ووسطها  

  
يناير لتقديم الدعم في المناطق الشمالية؛ ةقد أرسل  17فريق إسعاف وطني متعاقد إضافي لالنتشار بحلول  30تم تحديد 
   911فريًقا بالفعل في جميع أنحاء الوالية لمساعدة عمليات نقل المرضى واالستجابة لحاالت الطوارئ  80

  
(، ووزارة الصحة  FEMA(، ووكالة إدارة الطوارئ الوطنية )DODالحاكمة تشكر الرئيس بايدن، ووزارة الدفاع )

( على توفير موارد إضافية للتخفيف عن مقدمي خدمات الطوارئ المتعبين خالل موجة HHSوالخدمات اإلنسانية )
  الشتاء

  
الحكومة الفيدرالية ستصل إلى والية نيويورك في وقت مبكر يوم أعلنت الحاكمة كاثي هوكول اليوم أن موارد إضافية من 

  911االثنين المقبل، لتوفير اإلغاثة للمستشفيات وخدمات الطوارئ من خالل موازنة حمل المرضى واالستجابة لمكالمات 
ألمريكية ( تابعان لوزارة الدفاع اMMT(. سيقوم فريقان طبيان عسكريان )COVID-19خالل موجة الشتاء من مرض ) 

يناير، في كوني آيالند، والثاني يوم  24بدعم المنشآت الصحية والمستشفات بمدينة نيويورك اعتباًرا من يوم االثنين، 
عضًوا، بما في ذلك   20يناير، في شمال وسط برونكس. وتشير التقديرات إلى أن هذه الفرق تضم أكثر من  28الجمعة، 

نفسي وموظفي القيادة. سوف يساعدون في موازنة سعة المرضى وسيكون انتشارهم األطباء والممرضات وفنيي الجهاز الت
فريق   30(، أعلنت الحاكمة هوكول أيًضا عن أن MMTيوًما تقريبًا. باإلضافة إلى الفريقين الطبيين العسكريين )  30لمدة 

، للتعويض عن النقص في خدمات  يناير 16إسعاف وطني متعاقد ستصل إلى مناطق شمال الوالية ابتداًء من يوم األحد، 
 الطوارئ المحلية والنقل إلى المستشفيات. 

  
"أود أن أشكر الرئيس بايدن على تلبية طلبنا، ونشر الفرق الطبية التي تشتد الحاجة إليها في والية  قالت الحاكمة هوكول،

"ستعتمد هذه الموارد الهامة على جهودنا لخطة موجة الشتاء لمساعدة   نيويورك لمساعدتنا في مواجهة موجة الشتاء".
مستشفياتنا المنهكة حتى تتمكن من الحفاظ على رعاية المرضى، والتخفيف عن بعض الموظفين الطبيين المنهكين  

  والمستجيبين لحاالت الطوارئ." 
  
ن الحكومة الفيدرالية التي انتشرت بالفعل في والية تعتمد الموارد التي تم اإلعالن عنها اليوم على األصول الحالية م 

نيويورك، بما في ذلك فريقان تم نشرهما للمساعدة الطبية في حاالت الكوارث والفرق الطبية العسكرية، أحدهما في مركز  
إلسعاف لدعم  فريقًا من فرق ا 80مقاطعة إيري الطبي واآلخر في جامعة والية نيويورك في والية سيراكيوز، باإلضافة إلى 

  المناطق الشمالية والوسطى.
  

أعلنت الحاكمة هوكول اليوم أيًضا أن وزارة الصحة والخدمات البشرية األمريكية ستنشر فريق ثاني للمساعدة الطبية في  
  19. وصل  911( لمواصلة مساعدة جامعة والية نيويورك في موازنة حمل المريض ومكالمات DMATحاالت الكوارث )

ا طبيًا في حاالت الطوارئ من تكساس وسيتولون المهمة من فريق المساعدة الطبية في حاالت الطوارئ  اختصاصيً 



(DMAT الحالي، ومقره أوكالهوما، بتاريخ )يناير، ومهمته تخفيف   26يناير. سيكون الفريق الجديد في الموقع حتى  15
  العبء عن مقدمي خدمات الطوارئ الطبية المثقلةن باألعباء.

  
"إن هذه الموارد الهامة التي ينشرها شركاؤنا   ال جاكي براي، مفوض قسم األمن الداخلي وخدمات الطوارئ باإلنابة،ق 

الفيدراليون تحظى بتقدير كبير وهي ضرورية ألننا نعمل على مكافحة موجة حاالت دخول المستشفيات في جميع أنحاء  
نحن جميعًا في هذه المعركة معًا وأنا ممتن للدعم اإلضافي الذي يتلقاه مقدمو خدمات الطوارئ لدينا. سيستمر القسم الوالية. 

  في توفير موارد الوالية للحكومات المحلية لمساعدة جميع سكان نيويورك كما فعلنا طوال فترة الجائحة." 
  
"يعمل مقدمو الرعاية الصحية وموظفو خدمات الطوارئ  إلنابة، قالت الدكتورة ماري تي باسيت، مفوضة وزارة الصحة با 

لدينا على مدار الساعة لمساعدتنا على البقاء بأمان خالل موجة الشتاء في حاالت اإلصابة بالمتحور أوميكرون ونحن 
ي مجال الرعاية  ممتنون لذلك الدعم المقدم من الحكومة الفيدرالية للمساعدة في تخفيف بعض الضغط على القوى العاملة ف
  الصحية الحيوية لدينا. نرحب بهذا الفريق الجديد من المتخصصين في نيويورك ونشكرهم على خدمتهم." 

  
تجدد الحاكمة هوكول دعوتها للحصول على دعم إضافي من الطواقم الطبية في مناطق شمال الوالية، وخصوصاً في فنغر 

موظف طبي لتعبئة فرق اإلضراب في جميع أنحاء  900ألكثر من  ليكس. هناك طلب موجود لدى الحكومة الفيدرالية
( في نيويورك،  DMATفرًدا من فرق المساعدة الطبية في حاالت الكوارث )  60الوالية. حتى اآلن، يوجد ما يقرب من 

  ( في شمال الوالية. SUNY( و وجامعة والية نيوروك )ECMCيساعدون في مركز عالج السرطان التجريبي )
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