
 
Do natychmiastowej publikacji: 13.01.2022 GUBERNATOR KATHY HOCHUL 

 

 

GUBERNATOR HOCHUL OGŁASZA PRZYZNANIE DODATKOWEGO 
FINANSOWANIA PRZEZ RZĄD FEDERALNY NA WALKĘ Z FALĄ ZAKAŻEŃ 

WIRUSEM OMIKRON W STANIE NOWY JORK 
 
Nowe Wojskowe Zespoły Medyczne zostaną rozmieszczone w dwóch szpitalach 
na terenie miasta Nowy Jork od 24 i 28 stycznia; bazują na istniejącym wsparciu 

Departamentu Zdrowia i Usług Społecznych USA oraz Departamentu Obrony, 
zapewniając niezbędną pomoc kadrową w zachodniej i środkowej części stanu 

Nowy Jork  
 

Do dnia 17 stycznia 30 dodatkowych zespołów w ramach kontraktu Krajowego 
Pogotowia Ratunkowego ma zostać wysłanych w celu wsparcia regionów w 

północnej części stanu; 80 zespołów zostało już rozlokowanych w całym stanie, 
aby wspomóc transporty pacjentów i reagowanie na wezwania pogotowia 

ratunkowego 
 

Gubernator dziękuje prezydentowi Bidenowi, Departamentowi Obrony, FEMA i 
HHS za dostarczenie dodatkowych zasobów w celu zmniejszenia przeciążenia 

służb ratowniczych podczas zimowej fali zachorowań 
 
Gubernator Kathy Hochul ogłosiła dziś, że dodatkowe zasoby z rządu federalnego 
zostaną przekazane władzom stanu Nowy Jork już w najbliższy poniedziałek, 
zapewniając odciążenie szpitali i służb ratowniczych poprzez równoważenie liczby 
pacjentów i reagowanie na wezwania pogotowia ratunkowego podczas zimowej fali 
zachorowań na COVID-19. Dwa Wojskowe Zespoły Medyczne (Military Medical 
Teams, MMT), wysłane przez Departament Obrony (Department of Defense Military) 
USA, będą wspierać placówki NYC Health & Hospital, począwszy od poniedziałku, 24 
stycznia, na Coney Island, a drugi w piątek, 28 stycznia, w północno-środkowej części 
dzielnicy Bronx. Szacuje się, że zespoły te liczą ponad 20 członków, w tym lekarzy, 
pielęgniarki, techników oddechowych i personel dowodzący. Będą oni pomagać w 
równoważeniu liczby pacjentów i zostaną zmobilizowani na około 30 dni. Oprócz 
zespołów MMT, gubernator Hochul ogłosiła również, że kolejne 30 zespołów z 
Krajowego Pogotowia Ratunkowego (National Ambulance Contract Teams) zostanie 
wysłanych do regionów w północnej części stanu, począwszy od niedzieli 16 stycznia, 
aby zapewnić wsparcie dla lokalnych służb ratowniczych i usprawnić transport do 
szpitali.  
  



„Pragnę podziękować prezydentowi Bidenowi za przychylenie się do naszej prośby i 
wysłanie bardzo potrzebnych zespołów medycznych do stanu Nowy Jork, aby pomóc 
nam w walce z zimową falą zachorowań”, powiedziała gubernator Hochul. „Te 
krytyczne zasoby będą opierać się na naszych bieżących działaniach w ramach planu 
walki z zimowym wzrostem zachorowań, aby pomóc naszym przeciążonym szpitalom 
w zapewnianiu opieki nad pacjentami oraz odciążyć nasz wyczerpany personel 
medyczny i ratowników medycznych”. 
 
Ogłoszone dzisiaj działania stanowią rozszerzenie istniejących zasobów rządu 
federalnego już rozmieszczonych w stanie Nowy Jork, w tym dwóch zespołów pomocy 
medycznej w przypadku katastrof i wojskowych zespołów medycznych, jednym w 
Centrum Medycznym Hrabstwa Erie (Erie County Medical Center, ECMC) i jednym w 
placówce SUNY Upstate w Syracuse, a także 80 zespołach pogotowia ratunkowego 
obsługujących północne i południowe regiony stanu. 
 
Gubernator Hochul ogłosiła również dzisiaj, że Departament Zdrowia i Usług 
Społecznych (Department of Health and Human Services) USA rozmieści drugi zespół 
DMAT, który będzie kontynuować udzielanie pomocy dla szpitala SUNY Upstate w 
zakresie równoważenia obciążenia pacjentów i wezwań pogotowia ratunkowego. Z 
Teksasu przybyło 19 specjalistów medycyny ratunkowej, którzy 15 stycznia przejmą 
misję od obecnego DMAT, bazującego w Oklahomie. Nowy zespół będzie na miejscu 
do 26 stycznia i ma za zadanie odciążyć przeciążonych ratowników medycznych. 
 
Pełniąca obowiązki komisarza Wydziału Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Usług 
Ratunkowych, Jackie Bray, powiedziała: „Jesteśmy bardzo wdzięczni za te 
krytyczne zasoby, które zostały rozmieszczone przez naszych federalnych partnerów, 
a które są niezbędne w walce z gwałtownym wzrostem liczby hospitalizacji w całym 
stanie. Wszyscy bierzemy udział w tej walce i jestem wdzięczny za dodatkowe 
wsparcie, jakie nasi ratownicy medyczni otrzymują. Wydział będzie kontynuować 
zapewnianie zasobów stanowych dla samorządów lokalnych, aby pomóc wszystkim 
mieszkańcom w stanie Nowy Jork, tak jak ma to miejsce przez cały okres trwania 
pandemii”. 
 
Pełniąca obowiązki komisarza Departamentu Zdrowia, dr Mary T. Bassett, 
powiedziała: „Nasi dostawcy usług medycznych i personel służb ratowniczych pracują 
przez całą dobę, aby bezpiecznie przeprowadzić nas przez zimową falę zachorowań 
na Omikron i jesteśmy wdzięczni za wsparcie ze strony rządu federalnego, aby pomóc 
złagodzić niektóre z obciążeń dla naszych kluczowych pracowników służby zdrowia. 
Witamy ten najnowszy zespół profesjonalistów w stanie Nowy Jork i dziękujemy im za 
ich służbę”. 
 
Gubernator Hochul ponawia swój apel o dodatkowe wsparcie personelu medycznego 
w regionach północnej części stanu, szczególnie w regionie Finger Lakes. Istnieje 
zapotrzebowanie do rządu federalnego na ponad 900 pracowników klinicznych, którzy 
mają za zadanie organizować grupy szybkiego reagowania w całym stanie. 



Dotychczas około 60 osób z zespołów DMAT przebywa w stanie Nowy Jork, 
zapewniając pomoc dla szpitala ECMC i SUNY Upstate. 
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