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GUBERNATOR HOCHUL OGŁASZA ZAPEWNIENIE DODATKOWEGO WSPARCIA 
ZE STRONY RZĄDU FEDERALNEGO W CELU ROZMIESZCZENIA WOJSKOWYCH 

ZESPOŁÓW MEDYCZNYCH W SZPITALACH W PÓŁNOCNEJ CZĘŚCI STANU  
  

Wojskowe zespoły medyczne zostaną rozmieszczone w szpitalach Strong 
Memorial Hospital w Rochester i SUNY Upstate University Hospital w Syracuse  

  
Zatwierdzenie wniosku gubernator o przedłużenie pobytu Wojskowego Zespołu 

Medycznego w szpitalu Erie County Medical Center w Buffalo do 10 marca  
  

Ogłoszenie opiera się na istniejącym wsparciu ze strony Amerykańskiego 
Wydziału Zdrowia i Usług Społecznych oraz Departamentu Obrony, zapewniając 

niezbędną pomoc kadrową dla stanowych systemów szpitalnych  
  
Gubernator Kathy Hochul ogłosiła dziś, że już 7 lutego stan Nowy Jork otrzyma 
dodatkowe środki z rządu federalnego, zapewniając szpitalom dodatkową pomoc 
podczas zimowej fali zachorowań na COVID-19, dzięki czemu w nadchodzących 
tygodniach przeciążony personel i systemy szpitalne otrzymają odpowiednie wsparcie. 
Zarówno szpital Strong Memorial Hospital (URMC) w Rochester, jak i SUNY Upstate 
University Hospital w Syracuse otrzymają pomoc od dwóch Wojskowych Zespołów 
Medycznych (Military Medical Teams, MMT) Departamentu Obrony USA (U.S. 
Department of Defens), które zaczną działać od lutego. Do 26 stycznia szpital SUNY 
Upstate był wspierany przez zespoły pomocy medycznej dla ofiar klęsk żywiołowych 
Wydziału Zdrowia i Usług Społecznych Stanów Zjednoczonych (U.S. Department of 
Health and Human Services). Szacuje się, że każdy z nowych zespołów będzie liczył 
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 nowych zespołów, które zostaną wysłane, 
gubernator Hochul ogłosiła również przedłużenie o 30 dni istniejącego rozmieszczenia 
MMT w szpitalu Erie County Medical Center do 10 marca.  
  
„Jesteśmy wdzięczni prezydentowi Bidenowi za uhonorowanie naszej prośby o 
zapewnienie dodatkowego wsparcia dla przeciążonych szpitali w północnej części 
stanu z powodu obecnej zimowej fali zachorowań na COVID”, powiedziała 
gubernator Hochul. „Zespoły te w znacznym stopniu przyczynią się do wzmocnienia 
naszych systemów opieki zdrowotnej, wspierając szpitale w regionach Western New 
York, Central New York, a teraz także Finger Lakes. Będę kontynuować współpracę z 



prezydentem Bidenem i naszymi partnerami w rządzie federalnym, aby zapewnić 
dodatkowe środki dla stanu Nowy Jork, które pozwolą nam przetrwać ten okres fali 
zimowych zachorowań”.  
  
Ogłoszone dziś zasoby stanowią uzupełnienie istniejących działań rządu federalnego, 
już wdrożonych w stanie Nowy Jork, w tym wojskowych zespołów medycznych w 
szpitalu Erie County Medical Center, jednego w North Central Bronx i jednego na 
Coney Island w mieście Nowy Jork.  
  
Komisarz Wydziału Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Służb Ratowniczych, Jackie 
Bray, powiedziała: „Gubernator Hochul i cały zespół stanowy są mocno 
skoncentrowani na wspieraniu naszych pracowników służby zdrowia pierwszej linii 
wszędzie, gdzie jest to możliwe. Obejmuje to współpracę z naszymi partnerami 
federalnymi w celu zapewnienia dodatkowych zasobów kadrowych w kraju. Jestem 
wdzięczna HHS i DOD za wysłanie tych zespołów do szpitali Strong Memorial i SUNY 
Upstate; ponieważ zapewnią one wsparcie dla pracowników służby zdrowia w stanie 
Nowy Jork podczas tej zimowej fali zachorowań i odciążą nasze systemy szpitalne. 
Wydział będzie nadal współpracował z naszymi agencjami partnerskimi, pod 
przewodnictwem gubernator Hochul, w celu zabezpieczenia dodatkowych funduszy w 
ciągu najbliższych kilku tygodni, aby pomóc wszystkim mieszkańcom stanu Nowy Jork 
przetrwać tę falę zachorowań”.  
  
Gubernator Hochul apeluje o dalsze wsparcie dla personelu medycznego w regionach 
położonych na północy stanu. Dotychczas w stanie Nowy Jork rozmieszczonych 
zostało około 70 osób z tych zespołów.  
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