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גאווערנער האקול אנאנסירט נאך שטיצע פון פעדעראלע רעגירונג צו באקעמפן ָאומיקרָאן  

  אויפשטייג אין ניו יארק סטעיט
  

נייע מיליטער מעדיצינישע מאנשאפטן ווערן ארויסגעשיקט צו צוויי ניו יארק סיטי געגנט שפיטאלן  
נדע שטיצע פון פאראייניגטע שטאטן ; בויט אויף עקזיסטיר28און יאנואר  24אנגעהויבן אין יאנואר 

דעּפארטמענט פון געזונטהייט און מענטשליכע סערוויסעס און פארטיידיגונג דעּפארטמענט  
 צושטעלנדיג וויכטיגע מאן קראפט צו ערלייכטערן די צושטאנד אין מערב און צענטראל ניו יארק  

  
נאציאנאלע אמבולאנס קאנטראקט מאנשאפטן פלאנירט צו ארויסגעשיקט ווערן ביז יאנואר  30נאך 

מאנשאפטן שוין ארויסגעשיקט ארום די סטעיט צו   80פאר שטיצע אין ָאּפסטעיט ראיאנען;   17
  אפרוף 911העלפן מיטן טראנספארטירן פאציענטן און מיט 

  
פארן צושטעלן נאך רעסארסן   HHSאון  FEMAאון   DODגאווערנער באדאנקט פרעזידענט ביידן, 

  צו פארגרינגערן לאסט אויף עמערדזשענסי סערוויס ּפראוויידערס דורכאויס ווינטער אויפשטייג
  

גאווערנער קעטי האקול האט היינט אנאנסירט אז נאך רעסארסן פון די פעדעראלע רעגירונג וועלן  
נקומען אין ניו יארק סטעיט אזוי פרי ווי קומענדיגע מאנטאג, צושטעלנדיג ערלייכטערונג פאר  א

 911שפיטעלער און עמערדזשענסי סערוויסעס דורכן באלאנסירן די צאל פאציענטן און זיך אפרופן צו 
עּפארטמענט  ווינטער אויפשטייג. די פאראייניגטע שטאטן פארטיידיגונג ד  19-רופן דורכאויס דעם קאוויד

(Department of Defense( מיליטער מעדיצינישע מאנשאפטן )Military Medical Teams, MMT  )
ביי קָאוני   24העלט ּפלָאס שפיטעלער איינריכטונגען אנגעהויבן פון מאנטאג, יאנואר  NYCוועלן שטיצן 

. די מאנשאפטן זענען  ביי נָארט סענטראל בראנקס 28איילענד און א צווייטע פון פרייטאג, יאנואר 
מיטגלידער, אריינרעכענענדיג דאקטוירים, נוירסעס, רעספירעטארי   20געשאצט צו האבן מער פון 

טעכניקער און אנפירונג שטאב מיטגלידער. זיי וועלן העלפן פארברייטערן פאציענט קאפאציטעט און זיין 
ערנער האקול אויך אנאנסירט אז  'ס האט גאווMMTטעג. אין צוגאב צו די  30מאביליזירט פאר בערך 

נאציאנאלע אמבולאנס קאנטראקט מאנשאפטן וועלן אנקומען אין ָאּפסטעיט ראיאנען אנגעהויבן   30נאך 
, צו ארויסהעלפן לאקאלע עמערדזשענסי סערוויסעס און שפיטאל  16פון זונטאג, יאנואר 

 טראנספארטאציעס. 
  

נויטיגע  -נטפערן אונזער פארלאנג און צושטעלן די גאר "איך וויל באדאנקען פרעזידענט ביידן פארן ע 
האט מעדיצינישע מאנשאפטן פאר ניו יארק סטעיט אונז צו העלפן באקעמפן דעם ווינטער אויפשטייג", 

"די קריטישע רעסארסן וועלן בויען אויף אונזערע אנגייענדע ווינטער   גאווערנער האקול געזאגט.
אויפשטייג באמיאונגען צו העלפן אונזערע איבערגעצויגענע שפיטעלער כדי זיי זאלן קענען היטן אויף די  

סטאנדארט פון פאציענט קעיר און גיבן ערלייכטערונג פאר טייל פון אונזערע אויסגעמוטשעטע  
  עשטעלטע און עמערדזשענסי וואלונטירן."מעדיצינישע איינג

  



די רעסארסן וועלכע זענען היינט אנאנסירט געווארן בויען אויף פאריגע רעסָארסן פון די פעדעראלע  
רעגירונג וואס זענען שוין ארויסגעשיקט געווארן אין ניו יארק סטעיט, אריינרעכענענדיג צוויי  

(  Disaster Medical Assistance Teams, DMAT) ארויסגעשיקטע קאטאסטראפע מעדיצינישע הילף
 Erie Countyאון מיליטער מעדיצינישע מאנששאפטן, איינס ביי ערי קאונטי מעדיקעל צענטער )

Medical Center, ECMC און איינס ביי )SUNY  אמבולאנס  80ָאּפסטעיט אין סירעקיוס, און אזוי אויך
  עיט ראיאנען.מאנשפאטן שטיצנדיג דַאונסטעיט און ָאּפסט 

  
גאווערנער האקול האט אויך אנאנסירט היינט אז די פאראייניגטע שטאטן דעּפארטמענט פון געזונטהייט  

( וועט ארויסשיקן א  Department of Health and Human Servicesאון מענטשליכע סערוויסעס )
 911צאל פון פאציענטן און ָאּפסטעיט מיטן באלאנסירן די  SUNYצו פארזעצן צו העלפן  DMATצווייטע 

עמערדזשענסי מעדיצינישע פראפעסיאנאלן זענען אנגעקומען פון טעקסאס און וועלן   19רופן. 
. די נייע  15, באזירט אין ָאוקלעהָאומע, אום יאנואר DMATאיבערנעמען די מיסיע פון די יעצטיגע 

פארגרינגערן די לאסט אויף    , און די מיסיע וועט 26מאנשאפט וועט זיין אויפן ארט ביז יאנואר 
  עמערדזשענסי מעדיקעל סערוויס ּפראוויידערס.

  
 Division of Homelandדיוויזיע פון היימלאנד זיכערהייט און עמערדזשענסי סערוויסעס )

Security and Emergency Services ,מיר  ( עקטינג קאמישאנער דזשעקי ברעי האט געזאגט"
זענען גאר דאנקבאר פאר די קריטישע רעסָארסן וועלכע ווערן ארויסגעשיקט דורך אונזערע פעדעראלע  

שותפים וועלכע זענען נויטיג אין די צייט ווען מיר ארבעטן צו באקעמפן דעם אויפשטייג אין  
זענען אלע אין דעם קאמף צוזאמען, און איך בין דאנקבאר  האספיטאליזאציעס ארום די סטעיט. מיר 

פאר די צוגעקומענע שטיצע וואס אונזערע עמערדזשענסי סערוויס ּפרָאוויידערס באקומען. די דיוויזיע  
וועט פארזעצן צו צושטעלן סטעיט רעסָארסן פאר לאקאלע רעגירונגען צו העלפן אלע ניו יארקער אזוי ווי  

  רכאויס די גאנצע פאנדעמיע."מיר האבן געטוהן דו
  

"אונזערע העלט  העלט דעּפארטמענט עקטינג קאמישאנער דר. מערי טי. בעסעט האט געזאגט, 
קעיר ּפראוויידערס און עמערדזשענסי סערוויסעס מאנשאפטן ארבעטן ארום דעם זייגער אונז צו  

ר זענען דאנקבאר פאר די שטיצע  אריבערפירן זיכערערהייט דעם ָאומיקרָאן ווינטער אויפשטייג, און מי
פון די פעדעראלע רעגירונג צו העלפן פארגרינגערן טייל פון די לאסט אויף אונזער וויכטיגע העלט קעיר  

ארבעטס קראפט. מיר באגרוסן די נייעסטע מאנשאפט פון פראפעסיאנאלן אין ניו יארק און מיר 
  באדאנקען זיי פאר זייער דינסט."

  
באנייט איר רוף פאר נאך מעדיצינישע שטאב שטיצע אין ָאּפסטעיט ראיאנען,  גאווערנער האקול 

באזונדערס אין די פינגער לעיקס. עס איז דא אן עקזיסטירנדע פארלאנג צו די פעדעראלע רעגירונג פאר  
קלינישע שטאב מיטגלידער צו מאביליזירן ספעציעלע מאנשאפטן ארום די סטעיט. ביז   900מער פון 

  ECMCמאנשאפטן אין ניו יארק, ארויסהעלנדיג ביי  DMATאיינגעשטעלטע פון  60בערך  יעצט זענען
  ָאּפסטעיט. SUNYאון 
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