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Për njoftim të menjëhershëm: 4 nëntor 2012 

GUVERNATORI CUOMO NJOFTON SE MË TEPËR SE 850 TRUPA TË GARDËS 
KOMBËTARE TË SHTETEVE TË TJERA DO TË MBËRRIJNË NË NJU JORK NË 

PËRPJEKJET REAGUESE NDAJ URAGANIT 
 
Guvernatori Andrew M. Cuomo njoftoi sot se më tepër se 850 ushtarë dhe 250 automjete të 
njësive të Gardës Kombëtare nga Ohio, Pennsylvania, Delaware, dhe Massachusetts do të vijnë 
në Nju Jork sot në drekë për të ndihmuar në përpjekjet reaguese ndaj uraganit Sandy.  
 
Këto trupa, që do të jenë nën komandën e guvernatorit Cuomo, do të jenë gati për të filluar 
misionin ditën e hënë më 5 nëntor. Ata do të sjellin pajisje të tjera të specializuara për misionet e 
ndryshme.  
 
“Ushtria e Nju Jorkut dhe Roja Ajrore Kombëtare kanë qenë një krah i fortë në përpjekjet e 
shtetit për tu përgatitur dhe reaguar ndaj stuhisë”, tha guvernatori Cuomo. “Ndërsa po punojmë 
për rimëkëmbjen e komunave tona, këto trupa dhe pajisje shtesë do të jenë pasuri e paçmuar dhe 
unë falënderoj guvernatorët e këtyre pesë shteteve për reagimin e shpejtë për t'i dërguar ndihmë 
shtetit të Nju Jorkut”. 
 
Njësitë që do të fillojnë të vijnë në Nju Jork sot janë: 

Kompania e 272e Policisë Ushtarake të Gardës Kombëtare Ushtarake të Massachusetts 
që do të sjellë 170 ushtarë dhe 38 automjete; 
Kompania e 28 e Policisë Ushtarake të Gardës Kombëtare Ushtarake të Pennsylvania 
që do të sjellë 170 ushtarë dhe 38 automjete; 
Kompania ee Kamionëve të Gardës Kombëtare Ushtarake të Ohio që do të sjellë 
176 ushtarë dhe 72 automjete; 
Kompania e e Kamionëve të Gardës Kombëtare Ushtarake të Delaware që do të 
sjellë 176 ushtarë dhe 72 automjete; 
Si dhe Kompania A e Batalionit Mbështetës të Brigadave të Brigadës së Dytë të 
Divizionit të 28 të Këmbësorisë, Garda Kombëtare Ushtarake e Pennsylvania që do të 
sjellë 36 automjete dhe 170 ushtarë.  

 
Këto njësi, të siguruara nga shtetet e tjera, do të sjellin automjete të rënda ushtarake që do të 
përdoren për shpërndarjen e ushqimeve dhe ujit, rritjes së operacioneve policore dhe të 
zjarrfikësve si dhe do të kontrollojnë gjendjen shëndetësore dhe materiale të lagjeve nën 
drejtimin e reaguesve të emergjencave civile. Ata do të strehohen në një zonë të mbështetjes 
logjistike në Floyd Bennett Field në Queens.  
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Nju Jorku kërkoi ndihmën e njësive shtesë nëpërmjet sistemit Compact të Ndihmës për 
Menaxhimin e Emergjencave (Emergency Management Assistance Compact) (EMAC). 
Marrëveshjet EMAC lejojnë guvernatorin e një shteti të dërgojnë personel, pajisje dhe mallra për 
të ndihmuar në përpjekjet për përballimin e fatkeqësive në shtetet e tjera. Kur njësitë e Gardës 
Kombëtare të një shteti kërkohen nga një shtet tjetër për ndihmë, ata vihen nën komandën e 
guvernatorit të shtetit pritës. 
 
Deri tani, Garda Kombëtare e Nju Jorkut ka mobilizuar më tepër se 3300 rezervistë dhe 
ushtarakë dhe shumë anëtarë të Gardës Kombëtare janë vënë në gatishmëri për tu dislokuar. 
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