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Për Njoftim të Menjëhershëm: 5 nëntor 2012  

GUVERNATORI KUOMO (CUOMO) NJOFTON SE STACIONET E KONTEINEREVE TE RED HOOK DHE NJU 
JORKUT U RIHAPEN SOT 

Endrju M. Kuomo (Andrew M. Cuomo) njoftoi sot se Autoriteti Portual i Nju Jorkut dhe Nju Xhërsit mori 
anijen e parë të tij të mallrave në Stacionin e Konteinerëve Red Hook në Bruklin këtë mëngjes. Stacioni i 
Konteinerëve i Nju Jorkut në Staten Ajlënd gjithashtu u rihap sot, me anijen e parë që pritet të mbërrijë 
natën e të martës. 
 
Punëtorët e ngarkim-shkarkimit tani i janë kthyer punës në Red Hook duke ngarkuar rreth 180 
konteinerë në anijen Conrad S dhe anije të tjera pritet të mbërrijnë gjatë javës. Punëtorët gjithashtu 
janë paraqitur në punë në Stacionin e Konteinerëve të Nju Jorkut ku Autoriteti Portual pret anijen e parë 
të tij me konteinerë vonë natën e të martës dhe katër anije të tjera që pritet të mbërrijnë në NYCT gjatë 
javës. 
 
Personeli i Autoritetit Portual, inxhinierët dhe partnerët e tyre janë duke punuar 24 orë në ditë për të 
rikthyer portet në shërbimin e plotë. Ata u përballen me sfida të pashembullta si rezultat i Uraganit 
Sendi (Hurricane Sandy) dhe rrjedha e stuhisë hodhi pothuajse katër këmbë ujë anembanë portit. Tani, 
ekipet kanë riparuar rrugët e dëmtuara, kanë ndrequr qindra konteinerë të zhvendosur të transportit, 
linja hekurudhore dhe sisteme elektrike.  
 
Portet e Nju Jorkut janë një portë hyrje në një nga tregjet më të përqëndruar dhe më të pasur të 
konsumatorëve në botë. Me hyrjen e shpejtë në qendra me popullsi të mëdha, industria portuale nga 
Gjiri i Nju Jorkut ka aftësinë për të mbërritur tek rreth 20% e popullsisë së SHBA-së në më pak se 8 orë. 
Industria portuale është përgjegjëse për më shumë se 269.000 vende pune në rajon.  
 
Më 2011, mallrat kryesore të importit të portit përfshinë mobilje, pije dhe veshje. Vlera në dollarë e të 
gjitha mallrave që kaluan nëpërmjet porteve të rajonit kapërceu 185 miliardë dollarë.  
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