
 
 الحاكمة كاثي هوكول   31/1/2022 للنشر فوًرا:

 

 

  الحاكمة هوكول تعلن عن دعم إضافي من الحكومة الفيدرالية لتوفير فرق طبية عسكرية للمستشفيات في شمال الوالية
  

( في SUNYنشر فرق طبية عسكرية في مستشفى سترونغ ميمولاير في روتشستر ومستشفى جامعة والية نيويورك )
  في سيراكيوز ابستيت

  
الموجود حالياً في مركز مقاطعة إيري الطبي في  تمت الموافقة أيًضا على طلب الحاكمة للتمديد للفريق الطبي العسكري
 مارس   10بوفالو، والذي يعمل اآلن حتى 

  
يبني اإلعالن على الدعم الحالي المقدم من وزارة الصحة والخدمات اإلنسانية األمريكية ووزارة الدفاع لتوفير إغاثة 

  الموظفين األساسية ألنظمة مستشفيات الوالية
  

بحلول   أعلنت الحاكمة كاثي هوكول اليوم أن موارد إضافية من الحكومة الفيدرالية ستصل إلى والية نيويورك في وقت مبكر
(، والتي ستساعد موظفي وأنظمة COVID-19فبراير لتوفير إغاثة إضافية للمستشفيات خالل موجة الشتاء لمرض ) 7

( في  URMCالمستشفيات المجهدة خالل األسابيع القادمة. من المقرر أن يتلقى كل من مستشفى سترونج ميمولاير )
أبستيت في سيراكيوز المساعدة من فريقين طبيين عسكريين تابعين   SUNYروتشستر ومستشفى جامعة والية نيويورك 

أبستيت سابقًا من قبل فرق   SUNY( بدًءا من فبراير. تم دعم جامعة والية نيويورك MMTلوزارة الدفاع األمريكية )
يناير. ويقدر أن كالً من   26الصحة والخدمات اإلنسانية األمريكية حتى   المساعدة الطبية في حاالت الكوارث التابعة لوزارة

عضواً، بما في ذلك األطباء والممرضات وفنيو الجهاز التنفسي وموظفو القيادة. سوف  20الفريقين الجديدين سيضم 
الجديدة التي من المقرر أن   يوًما تقريبًا. باإلضافة إلى الفرق 30يساعدون في موازنة سعة المرضى وسيكون انتشارهم لمدة 

( الحالي في مركز  MMTيوًما لنشر الفريق الطبي العسكري )  30تصل، أعلنت الحاكمة هوكول أيًضا عن تمديد لمدة 
 مارس.   10مقاطعة إيري الطبي، والذي سيستمر اآلن حتى 

  
دة إضافية للمستشفيات في المناطق  "نحن ممتنون للرئيس بايدن لتلبيته لطلبنا للحصول على مساع قالت الحاكمة هوكول،

ستقطع هذه الفرق شوًطا طويالً  (.COVIDشمال الوالية، والتي تتعرض لضغوط بسبب موجة الشتاء الحالية لفيروس )
لتعزيز أنظمة الرعاية الصحية لدينا، مع وجود فرق تدعم المستشفيات في غرب نيويورك ووسط نيويورك واآلن في فنغر  

لعمل مع الرئيس بايدن وشركائنا في الحكومة الفيدرالية لجلب المزيد من الموارد إلى نيويورك لمساعدتنا ليكس. سأستمر في ا
  على تجاوز هذه المرحلة من موجة الشتاء."

  
تعتمد الموارد التي تم اإلعالن عنها اليوم على األصول الحالية المقدمة من الحكومة الفيدرالية المنتشرة بالفعل في والية  

نيويورك، بما في ذلك الفرق الطبية العسكرية في مركز مقاطعة إيري الطبي، وواحد في شمال وسط برونكس وواحد في  
  جزيرة كوني في مدينة نيويورك. 

  
"تركز الحاكمة هوكول وفريق الوالية بأكمله بشدة على  جاكي براي، مفوض قسم األمن الداخلي وخدمات الطوارئ،قال 

دعم العاملين الصحيين في الخطوط األمامية في كل مكان نستطيع الوصول إليه. ويشمل ذلك العمل مع شركائنا الفيدراليين 
الدفاع  ( ووزارةHHSلجلب موارد إضافية من الموظفين إلى الوالية. أنا ممتن لوزارة الصحة والخدمات اإلنسانية )

(DOD( إلرسال هذه الفرق إلى مستشفى سترونغ ميوملاير و مستشفى جامعة والية نيويورك )SUNY  أبستيت؛ ستساعد )
الفرق القوى العاملة في مجال الرعاية الصحية في نيويورك خالل موجة الشتاء وتخفيف الضغط على أنظمة المستشفيات  



الشريكة لنا، تحت قيادة الحاكمة هوكول، لتأمين موارد إضافية خالل األسابيع    لدينا. في الشعبة، سنواصل العمل مع الوكاالت
  القليلة القادمة لمساعدة جميع سكان نيويورك على تجاوز هذه الموجة."

  
تواصل الحاكمة هوكول الدعوة إلى إرسال دعم طاقم طبي إضافي إلى مناطق شمال الوالية. حتى اآلن، يوجد ما يقرب من   

  من هذه الفرق في نيويورك. فرًدا 70
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