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GUBERNATOR HOCHUL OGŁASZA PRZYKAZANIE PRZEZ STAN NOWY JORK 
DODATKOWYCH ŚRODKÓW DLA PORTORYKO W ZWIĄZKU Z PRZEJŚCIEM 

HURAGANU FIONA  
  

Na prośbę Portoryko, władze stanu Nowy Jork wyślą swoich pracowników i 
zasoby do reagowania kryzysowego oraz przekazaną żywność i wodę  

  
Zespół Stanowego Centrum Operacji Kryzysowych będzie pomagać lokalnym 

władzom w koordynowaniu działań wielu agencji w zakresie usuwani skutków i 
odbudowy na wyspie  

  
Rozmieszczenie środków jest następstwem przybycia delegacji stanu Nowy 

Jork do Portoryko w celu wsparcia i oceny działań pomocowych  
  
  

Gubernator Kathy Hochul ogłosiła dzisiaj, że władze stanu Nowy Jork wysyłały 
dodatkowe zasoby do Portoryko, w tym wieloagencyjny zespół pracowników 
reagowania kryzysowego oraz zapasy żywności i wody pochodzące z darowizn, w 
związku z tym, że na terenie tego amerykańskiego terytorium trwa odbudowa po 
katastrofalnych skutkach huraganu Fiona. Na prośbę Portoryko, władze stanu Nowy 
Jork wysyłały zespół wsparcia Centrum Operacji Kryzysowych, aby pomóc w 
zarządzaniu operacjami związanymi z usuwaniem skutków huraganu i odbudową, w 
które zaangażowanych jest wiele agencji stanowych. Zespół wsparcia z Centrum 
Operacji Kryzysowych będzie pomagać w zarządzaniu, kierowaniu, kontrolowaniu i 
koordynowaniu działań związanych z usuwaniem skutków i odbudową na wszystkich 
zaangażowanych poziomach rządu. Na początku tego tygodnia gubernator Hochul 
ogłosiła, że członkowie jej administracji przybyli do Portoryko w ramach delegacji stanu 
Nowy Jork, aby wspomóc i ocenić działania pomocowe związane z przejściem 
huraganu Fiona.  
  
„Mieszkańcy stanu Nowy Jork zawsze służą innym w potrzebie, dlatego z dumą 
odpowiadamy na prośbę władz Portoryko o powołanie zespołu operacyjnego do 
wsparcia działań związanych z zarządzaniem kryzysowym na miejscu”, powiedziała 
gubernator Hochul. „Solidurazujemy się ze wszystkimi, którzy ucierpieli w wyniku 
huraganu Fiona i cały czas będziemy zapewniać gubernatorowi Portoryko i jego 
mieszkańcom wszelką potrzebną pomoc, aby mogli oni odpowiednio powrócić do 
normalności”.  
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16 członków tego zespołu to przedstawiciele następujących agencji: Departamentu 
Ochrony Środowiska (Departament of Environmental Conservation) (5); Departamentu 
Transportu (Department of Transportation) (3); Wydziału Bezpieczeństwa 
Wewnętrznego i Służb Ratowniczych (Office of Emergency Management) (2); Urzędu 
ds Zapobiegania i Kontroli Pożarów (Office of Fire Prevention and Control) Wydziału 
Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Służb Ratowniczych (4); Biura ds. Osób z 
Niepełnosprawnością Rozwojową (Office for People With Developmental Disabilities) 
(1); Departamentu Rolnictwa i Rynków (Department of Agriculture & Markets) (1).  
   
Osobom, które ucierpiały w wyniku przejścia huraganu w Portoryko, organizacja 
Feeding New Jork State przekazała około 37 000 funtów mieszanych świeżych 
produktów, w tym kapusty, kabaczków, cebuli, marchwi i ziemniaków. Darowizna ta 
obejmuje wszystkie produkty, koszty pakowania i wysyłki. Łącznie przekazanych 
zostanie 1680 sztuk 23-funtowych paczek z żywnością. Firma Liberty Coca-Cola 
Beverages przekazała 4400 funtów wody. Wszystkie datki trafią do Banco de Alimentos 
de Portoryko (Bank Żywności w Portoryko) i zostaną rozprowadzone na terenie całego 
Portoryko.   
  
Sekretarz stanu, Robert J. Rodriguez, powiedział: „Będąc bezpośrednim świadkiem 
tych zniszczeń, podkreślamy, jak bardzo Portoryko potrzebuje zasobów po przejściu 
huraganu Fiona. Gubernator Hochul zdecydowanie rozumie znaczenie sąsiedzkiej 
pomocy, ponieważ dostawy żywności i innych zasobów ze stanu Nowy Jork stale 
napływają”.  
  
Komisarz Wydziału Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Służb Ratowniczych, Jackie 
Bray, powiedziała: „Gubernator Hochul jest zaangażowana w zapewnienie, że nasi 
partnerzy w Portoryko mają wszystko, czego potrzebują, aby móc skutecznie usuwać 
skutki i odbudowywać się po przejściu tego huraganu. Jesteśmy dumni, że mogliśmy 
wysłać swoich pracowników w celu wsparcia działań naszych partnerów w Portoryko i 
będziemy kontynuować naszą pomoc tak długo, jak będzie ona potrzebna”.  
  
Komisarz Departamentu Ochrony Środowiska, Basil Seggos, powiedział: „Stan 
Nowy Jork ponownie angażuje się w pomoc mieszkańcom Portoryko w odbudowie po 
kolejnym niszczycielskim huraganie. Wyrażam uznanie dla gubernator Hochul i 
wszystkich naszych partnerów za wysłanie wyraźnego sygnału, że kiedy Portoryko jest 
w potrzebie, Stan Nowy Jork zawsze udzieli pomocy i będzie solidaryzować się z 
mieszkańcami Portoryko, aby pomóc im w usuwaniu skutków i odbudowie ich wyspy”.  
  
Komisarz Departamentu Transportu, Marie Therese Dominguez, powiedziała: 
„Gubernator Hochul, poprzez swoje słowa i działania, pokazuje zaangażowanie stanu 
Nowy Jork w pomoc naszym przyjaciołom i sąsiadom w Portoryko w odbudowie po 
niszczycielskich skutkach huraganu Fiona. Stanowy Departament Transportu (State 
Department of Transportation, DOT) wysyła do Portoryko dobrze wykwalifikowany 
zespół, który jest gotowy do współpracy ze wszystkimi szczeblami rządu, aby pomóc w 
działaniach na rzecz odbudowy i zrealizować powierzone mu zadania”.  



  
Komisarz Departamentu Rolnictwa i Rynków, Richard A. Ball, powiedział: „Stan 
Nowy Jork od dawna ceni sobie naszą współpracę i przyjaźń z Portoryko, jako że 
wspólnie dążymy do rozwoju naszego partnerstwa handlowego. Dzięki przywództwu 
gubernator Hochul, z dumą udzielamy im wsparcia w tym trudnym czasie, przekazując 
37 000 funtów świeżych produktów oraz wysyłając naszych najlepszych pracowników, 
aby pomagali rodzinom i przedstawicielom kluczowych gałęzi przemysłu, w tym 
przemysłu rolniczego, w procesie odbudowy”.  
  
Komisarz Biura ds. Osób z Niepełnosprawnością Rozwojową (Office for People 
With Developmental Disabilities, OPWDD), Kerri Neifeld, powiedziała: „OPWDD 
jest gotowe odpowiedzieć na wezwanie gubernator Hochul, aby pomóc tej zniszczonej 
przez huragan wyspie rozpocząć drogę do odbudowy. Jako agencja będziemy wspierać 
te działania tak długo, jak długo nasza obecność będzie potrzebna”.  
  
Współwłaściciel i współdyrektor generalny firmy Liberty Coca-Cola Beverages, 
Paul Mulligan, powiedział: „W Liberty Coca-Cola Beverages cenimy sobie wspieranie 
naszych społeczności – zwłaszcza, gdy są one w potrzebie – i jesteśmy zaangażowani 
w robienie tego, co do nas należy, gdy te społeczności nas potrzebują. Portoryko jest 
ważną częścią naszej rodziny Liberty i Coca-Coli, dlatego będziemy kontynuować 
nasze działania, aby pomóc tej społeczności w odbudowie. Doceniamy działania 
gubernator Hochul mające na celu zapewnienie środków na pomoc i wsparcie dla osób 
dotkniętych przez huragan Fiona i jesteśmy dumni, że możemy mieć swój wkład”.  
  
Wiceprezes działu przewozów towarowych w Delta Air Lines, Rob Walpole, 
powiedział: „Jedną z najsilniejszych wartości Delty jest nasze zaangażowanie w 
zdrowie i dobre samopoczucie naszych społeczności. Rozumiemy, jak ważną rolę 
nasze usługi mogą odegrać w przypadku wystąpienia klęski żywiołowej. Wyrażamy 
uznanie dla gubernator Hochul i władz stanu Nowy Jork za nadanie priorytetu pomocy 
dla Portoryko – zapewnimy wsparcie wszystkim, którzy przechodzą przez proces 
odbudowy po przejściu huraganu Fiona”.  
  

W miniony weekend gubernator Hochul ogłosiła, że do Portoryko został wysłany 
kontyngent 50 policjantów ze stanu Nowy Jork, aby wspomóc działania pomocowe po 
przejściu huraganu Fiona.  
  
W zeszłym tygodniu gubernator ogłosiła również nowe działania mające na celu 
zaangażowanie sektora usług finansowych w stanie Nowy Jork do wsparcia 
mieszkańców Portoryko po przejściu huraganu Fiona. Departament Usług Finansowych 
(Department of Financial Services) wydał wytyczne wzywające banki zarejestrowane w 
stanie Nowy Jork do podjęcia wszelkich rozsądnych kroków w celu pomocy 
konsumentom i firmom dotkniętym przez huragan, w tym do odstąpienia od opłat za 
korzystanie z bankomatów i opóźnienia, zwiększenia limitów wypłat z bankomatów oraz 
ułatwienie i przyspieszenie przekazywania funduszy. Działania te pomogą złagodzić 
obciążenia finansowe dla wielu mieszkańców stanu Nowy Jork pragnących wesprzeć 
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rodzinę i przyjaciół w Portoryko, a także dla każdego mieszkańca Portoryko 
posiadającego konto bankowe w stanie Nowy Jork.    
  
Gubernator Hochul uczestniczyła również w spotkaniu przedstawicieli Federalnej 
Agencji Zarządzania Kryzysowego (FEMA) z prezydentem Bidenem i gubernatorem 
Pierluisi oraz ponownie zadeklarowała pełne wsparcie ze strony stanu Nowy Jork.  
  
Od czasu huraganu Maria, stan Nowy Jork pomógł Portoryko zabezpieczyć miliardy 
USD w formie funduszy federalnych z Federalnej Agencji Zarządzania Kryzysowego 
(Federal Emergency Management Agency, FEMA) na odbudowę infrastruktury 
energetycznej wyspy, oprócz tego NYPA przeprowadziła oceny techniczne elektrowni i 
podstacji na wyspie. Po przejściu Fiony, największego huraganu, jaki nawiedził wyspę 
od czasu huraganu Maria, gubernator Hochul zapowiedziała podjęcie przez stan Nowy 
Jork działań mających na celu pomoc Portoryko. Działania te jeszcze bardziej 
wzmocniły wieloletnie zaangażowanie stanu Nowy Jork w pomoc w odbudowie i 
usuwaniu zniszczeń w Portoryko.  

  
###  
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