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גאווערנער האקול אנאנסירט צוגעגעבענע שטיצע פון פעדעראלע רעגירונג צו באזארגן  
 מיליטערישע מעדיצינישע מאנשאפטן צו אפסטעיט שפיטעלער  

  
מיליטערישע מעדיצינישע מאנשאפטן ארויסגעשיקט צו ׳סטרָאנג מעמָאריעל שפיטאל׳ אין  

 אין סירעקיוס   אפסטעיט אוניווערסיטעט שפיטאל׳ SUNYראטשעסטער און ׳
  

גאווערנער׳ס פאדערונג צו פארלענגערן עקזיסטירנדע מיליטערישע מעדיצינישע מאנשאפט ביי ערי  
  10קאונטי מעדיקעל צענטער אין באפעלאו אויך באוויליגט, איצט אין אפעראציע ביז מערץ 

  
עס דעפארטמענט פון געזונטהייט און מענטשן  -מעלדונג בויט אויף עקזיסטירנדע שטיצע פון יו 

נייטיגע שטאב פארלייכטערונג צו  - ויסעס און דעפארטמענט פון דעפענס וואס גיבט העכסטסערו
 סטעיט׳ס שפיטאל סיסטעמען  

  
מיטלען פון דער פעדעראלער רעגירונג  -גאווערנער קעטי האקול האט היינט געמאלדן אז נאך הילפס

צוצושטעלן נאך פארלייכטערונג פאר   7וועט אנקומען אין ניו יארק סטעיט באלד נאך פעברואר 
ווינטער אנפלייץ, וועלכס וועט ארויסהעלפן אנגעשטרענגטע   19-שפיטעלער דורכאויס דעם קָאוויד

( אין  URMCפיטאל שטאב און סיסטעמען איבער די קומענדע וואכן. ׳סטרָאנג מעמָאריעל שפיטאל׳ )ש
אפסטעיט אוניווערסיטעט שפיטאל׳ אין סירעקיוס שטייען ביידע גרייט צו    SUNYראטשעסטער און ׳

(  MMTעס דעפארטמענט פון דעפענס מיליטערישע מעדיצינישע מאנשאפטן )- באקומען הילף פון צוויי יו
עס דעפארטמענט פון - אפסטעיט איז פריער געווען געשטיצט דורך יו SUNYאנגעהויבן אין פעברואר. 

. די נייע  26געזונטהייט און מענטשן סערוויסעס דיזעסטער מעדיצינישע מאנשאפטן ביז יאנואר 
, מיטגלידער יעדע באזונדער, אריינגערעכנט דאקטוירים 20מאנשאפטן זענען אפגעשאצט צו האבן 

נורסעס, רעסּפעראטָארי טעכניקער און קאמאנד שטאב. זיי וועלן ארויסהעלפן אויף צו פארגרעסערן  
טעג. אין צוגאב צו די נייע   30פאציענט קאפאציטעט און וועלן זיך מאביליזירן פאר אומגעפער 

ערונג פון טאגיגער פארלענג-30מאנשאפטן גרייט אנצוקומען, וועט גאווערנער האקול אויך אנאנסירן א 
ארויסשטעלונג ביי ערי קאונטי מעדיקעל צענטער, וועלכס וועט איצט   MMTדער עקזיסטירנדער 
 .  10אנהאלטן ביז מערץ 

  
״מיר זענען דאנקבאר פאר פרעזידענט ביידען פאר פארעהרן אונזער פאדערונג פאר צוגעבן הילף פאר  

האט  איצטיגע קָאוויד ווינטער סּורדזש,״  אפסטעיט שפיטעלער, וועלכע זענען אונטער דרוק צוליב די
״די מאנשאפטן וועלן גיין א ווייטער וועג אויף אונטערצוהייבן אונזער  גאווערנער האקול געזאגט.

העלטקעיר סיסטעמען, מיט מאנשאפטן וואס שטיצן שפיטעלער אין מערב ניו יארק, צענטראל ניו יארק  
און איצט די פינגער לעיקס. איך וועל פארזעצן ווייטער צו ארבעטן מיט פרעזידענט ביידען און אונזערע  

מיטלען צו ניו יארק אונז -עטער אין דער פעדעראלער רעגירונג צו ברענגען מער שטיצעצוזאמארב
  דורכצופירן דער פאזע פון דעם ווינטער סּורדזש.״

  



מיטלען בויען אויף עקזיסטירנדע אייגנשאפטן פון דער פעדעראלער רעגירונג שוין  -די היינטיגע שטיצע
גערעכנט מיליטערישע מעדיצינישע מאנשאפטן ביי ערי  ארויסגעשטעלט אין ניו יארק סטעיט, אריינ
צענטראל בראנקס און איינס ביי קאני איילענד אין ניו יארק  -קאונטי מעדיקעל צענטער, איינס ביי נארט

    סיטי.
    

דיוויזיע פון היימלאנד סעקיוריטי און עמערדזשענסי סערוויסעס קאמיסיאנערין דזשעקי ברעי האט  
פאקוסירט אויף שטיצן -נער האקול און דער גאנצער סטעיט מאנשאפט זענען לעיזער״גאווערגעזאגט, 

ליניע געזונטהייט ארבעטער וואו אימער מיר קענען. דאס נעמט אריין ארבעטן מיט -אונזערע פראנט
מיטלען צו אונזער סטעיט. איך בין -אונזערע פעדעראלע צוזאמארבעטער צו ברענגען נאך שטיצע 

אפסטעיט׳; די   SUNYפאר שיקן די טיעמס צו ׳סטרָאנג מעמאריעל׳ און ׳ DODאון  HHSדאנקבאר צו  
טיעמס וועלן העלפן ניו יארק׳ס העלטקעיר ארבעטסקראפט דורכאויס דעם ווינטער אנפלייץ און 

פארלייכטערט די דרוק אויף אונזער שפיטאל סיסטעם. ביי דער דיוויזיע וועלן מיר פארזעצן ווייטער צו  
יט אונזערע צוזאמארבעטער אגענטורן, אונטער גאווערנער האקול׳ס פירערשאפט, צו  ארבעטן מ

מיטלען איבער די קומענדע וואכן צו העלפן אלע ניו יארקער איבערקומען דעם  -פארשאפן נאך שטיצע
 אנפלייץ.״  

  
 גאווערנער האקול זעצט פאר ווייטער צו רופן פאר נאך מעדיצינישע שטאב שטיצע אין אפסטעיט

 פערסאנאל פון די טיעמס אין ניו יארק.   70ראיאנען. ביז אהער זענען אומגעפער 
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