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גאװערנאר קואמא ) (CUOMOקירעװעט איבער  $20מיליאן אין פעדעראלע פאנדן צו אנטשעדיגן
לאקאלן פאר סופערשטורעם סענדי ) (SANDYאױפרױמען קאסטן
גאװערנאר ענדרו עם .קואמא ) (Andrew M. Cuomoהאט הײנט געמאלדן אז ניו יארק סטעיט האט צוגעשטעלט
איבער  $20מיליאן פאר געגנטער אפעקטירט פון סופערשטורעם סענדי ) (Sandyכדי זײ צו אנטשעדיגן פאר
אױפרױמען קאסטן נאכ'ן שטורעם .די לאקאלן װאס ערהאלטן די דאזיגע -FEMAבאשטעטיגטע פאנדן רעכענען
ארײן׃ די װילעדזש אװ פריפארט ) ,(Village of Freeportנאסאו ) (Nassauקאונטי; װילעדזש אװ װעסטבערי
) ,(Village of Westburyנאסאו ) (Nassauקאונטי; טאון אװ אױסטער בעי ) ,(Town of Oyster Bayנאסאו )(Nassau
קאונטי; סאפאלק ) (Suffolkקאונטי דעפארטמענט פון געזונטהײט; װעסטשעסטער ) (Westchesterקאונטי; סיטי
אװ יאנקערס ), (City of Yonkersװעסטשעסטער ) (Westchesterקאונטי; און דער ניו יארק סיטי דערפארטמענט
פון טראנספארטאציע.
"אין יעדע קאמיוניטי אפעקטירט פון סענדי ) (Sandyאיז געװען קריטיש װיכטיג שנעל צו רעאגירן און באזײטיגן
שטורעם-אנגעמאכטע ברוכװארג װאס האט געשטעלט געזונטהײט און זיכערהײט אין א דירעקטע געפאר" ,האט
גאװערנאר קואמא ) (Cuomoגעזאגט" .מוניציפאליטעטן דורכאױס לאנג אײלענד ) ,(Long Islandדי לאוער האדסאן
װעלי ) ,(Lower Hudson Valleyאון דעם מעטראפאליטען ניו יארק סיטי געגנט האבן געדארפט האנדלען שנעל,
באזײטיגנדיג שטורעם ברוכװארג ,און אױפשטעלן זײערע קאמיוניטיס װי אמשנעלסטן .איך בין צופרידן צו קענען
קירעװען פאנדן צוריק צו די דאזיגע לאקאלן כדי צו אנטשעדיגן זײערע קאסטן און העלפן מיט די אנגײענדע
רעקאװערי אנשטרענגונגען".
"צוריק אױפשטעלן קאמיוניטיס געשעדיגט דורך סופערשטורעם סענדי ) (Sandyאיז אונזער אגענטור'ס העכסטע
פריאריטעט ,און די דאזיגע פובליק אסיסטענס אנטשעדיגונג פאנדן װעלן העלפן יעדע אײנע פון די אפעקטירטע
קאמיוניטיס זיך צוריק אױפצובױען שנעלער און שטערקער ",האט געזאגט  NYSקאמישאנער פון די אפטײלונג פון
הײמלאנד זיכערהײט און עמערדזשענסי סערװיסעס )(Division of Homeland Security and Emergency Services
דזשעראום עם .האוער ).(Jerome M. Hauer
די ארױסגעבונג פון די דאזיגע פעדעראלע פאנדן איז טײל פון אנגײענדע און ערװארטעטע צוקונפטיגע
אנטשעדיגונגען װאס דער סטעיט װעט אדמיניסטרירן און צאלן פאר די אפעקטירטע מוניציפאליטעטן.
מוניציפאליטעטן װערן אנטשעדיגט באזירט אױף א רײע פרױעקטן װאס רעכענען ארײן קאנסטראקשאן און
דעמאלישאן ,באזײטיגונג פון זאמד און פלאנצונגען ברוכװארג EOC ,אקטיװאציעס ,עװאקואציעס ,אינספעקציעס,
עמערדזשענסי  ITפארריכטונגען און רעסטאװראציע ,און די שעלטערינג און טעמפארערי עסענשאל פאוער )(STEP
פראגראם .דער סטעיט װעט פארזעצן צו מאכן די דאזיגע אנטשעדיגונג צאלונגען װי נאר  FEMAפארפליכטעט די
פאנדן.
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װילעדזש אװ פריפארט ) ,(Village of Freeportנאסאו ) (Nassauקאונטי
די װילעדזש אװ פריפארט ) ,(Village of Freeportנאסאו ) (Nassauקאונטי ,ערהאלט  $1,835,311אלס
אנטשעדיגונג פון קאסטן געקראגן דורך די װילעדזש נאכ'ן אימפעקט פון סופערשטורעם סענדי ) .(Sandyדי
װילעדזש אװ פריפארט ) (Village of Freeportהאט געליטן פון שטראמנדע פארפלײצונג װאסערן ,שטארקע רעגנס
און װינטן ,װאס האבן פארפלײצט איבער  40פראצענט פון די װילעדזש ,ארײנגערעכנט איבער  4,000הײמען,
ביזנעסער ,און קריטישע אינפראסטרוקטור פאסיליטיס )צ.ב.ש .פאוער פלענטס ,שטורעם דרעינס ,א.א.װ ,(.װעלכע
זענען פארפלײצט געװארן ביז צו  8פוס די טיף .רעכט־פון־דורכגאנג ברוכװארג איז אידענטיפיצירט געװארן נאך
סענדי'ס ) (Sandyשטורעם כװאליעס און לאנדסלײד .שטורעם ברוכװארג געטראגן פון װאסער ,באשטײנדיג פון
בײמער ,צװײגן ,שטורעם־געשעדיגטע מעבל און גרױסע הױזגעזינד אפלײענסעס ,קארס און ברוכװארג פון
צעשטערטע געבײדעס ,איז צעװארפן געװארן דורכאױס פריפארט ) ,(Freeportארײנגערעכנט  53,389קוביק יארדן
פון געמישטע קאנסטראקשאן און דעמאלישאן ברוכװארג און פלאנצונג ברוכװארג .אין א סאך געגנטער האט דאס
ברוכװארג בלאקירט עמערדזשענסי צוטריט פונקטן און געשאפן א גרױסע געפאר פאר געזונטהײט און זיכערהײט
פון די מענטשן .די װילעדזש האט דערפאר געדארפט שנעל רעאגירן בײם באזײטיגן די געפאר פון איבערהױפט
רעזידענשאל קאמיוניטיס און פון פארשידענע רעכט־פון־דורכגאנגען .די װילעדזש האט געשאצט אז  18.6מײלס
פון שטורעם דרעינס װאס זענען פריער פארפלײצט געװארן 738 ,קעטש בעיסינס און  365מענהאולס װעלן דארפן
אפגערײניגט װערן פון שטורעם ברוכװארג כדי אװעקצונעמען די פארפלײצונג געפאר .קאסטן זענען באשטאנען פון
מוניציפאלע לעיבאר ,עקװיפמענט ,מאטעריאלן ,געדונגענע עקװיפמענט און קאנטראקטירנדע סערװיסעס.
װילעדזש אװ װעסטבערי ) ,(Village of Westburyנאסאו ) (Nassauקאונטי
די װילעדזש אװ װעסטבערי ) ,(Village of Westburyנאסאו ) (Nassauקאונטי ,ערהאלט  $463,603אלס
אנטשעדיגונג פון קאסטן געקראגן דורך די װילעדזש נאכ'ן אימפעקט פון סופערשטורעם סענדי ) .(Sandyשטארקע
װינטן און רעגן פון סענדי ) (Sandyהאבן געשעדיגט בײמער און צװײגן װאס האבן גורם געװען אז עס האבן זיך
אײנגעזאמלט בערך  8,886קוביק יארן פון האלץ אױף װעגן ,דורכגאנגען פאר פוסגײער ,פארקינג לאטס און
אנדערע אײגנטום .די װילעדזש האט געניצט מוניציפאלע לעיבאר ,עקװיפמענט און מאטעריאלן ,װי אױך פריװאטע
קאנטראקטארס און נאסאו ) (Nassauקאונטי כדי אײנצוזאמלען ,באזײטיגן און פארניכטן דאס ברוכװארג.
טאון אװ אױסטער בעי ) ,(Town of Oyster Bayנאסאו ) (Nassauקאונטי
דער טאון אװ אױסטער בעי ) ,(Town of Oyster Bayנאסאו ) (Nassauקאונטי ,ערהאלט  $13,143,778אלס
אנטשעדיגונג פון קאסטן געקראגן דורך דעם טאון נאכ'ן אימפעקט פון סופערשטורעם סענדי ) .(Sandyשטארקע
װינטן און רעגנס האבן אנגעמאכט אװערלענד פארפלײצונג און שטורעם כװאליעס פון סענדי ) ,(Sandyװאס האבן
געבראכן בײמער ,צװײגן ,פאוער לײנס ,און צעשטערט ראוד דרעינעדזש פאסיליטיס און געבײדעס דורכאױס נאסאו
) (Nassauקאונטי .װעגן זענען בלאקירט געװארן מיט ברוכװארג און געפאלענע פאוער לײנס װעלכע האבן גורם
געװען געפערליכע אומשטענדן דורכאױס דעם געגנט .דער שטורעם האט פארפלײצט רעזידענשאל און
קאמערציעלע געגנטער דורכאױס אױסטער בעי ) ,(Oyster Bayאיבערלאזנדיג געשאצטע  101,506טאנען
קאנסטראקשאן און דעמאלישאן ברוכװארג .דער טאון האט געניצט מוניציפאלע לעיבאר ,עקװיפמענט און
פריװאטע קאנטראקטארס אין רעאקציע צו די דאזיגע עמערדזשענסי.
סאפאלק ) (Suffolkקאונטי דעפארטמענט פון געזונטהײט
דער סאפאלק ) (Suffolkקאונטי דעפארטמענט פון געזונטהײט ערהאלט  $387,792פאר אנטשעדיגונג פון קאסטן
געקראגן דורך די קאונטי נאכ'ן אימפעקט פון סופערשטורעם סענדי ) .(Sandyשטארקע װינטן און רעגן און
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לאקאליזירטע פארפלײצונג פון סענדי ) (Sandyהאבן געשאפן א פובליק געזונטהײט געפאר פאר די אײנװאױנער פון
סאפאלק ) (Suffolkקאונטי .פארפלײצונג אומשטענדן האבן גורם געװען א דירעקטע געפאר פאר לעבן ,פובליק
געזונטהײט און זיכערהײט ,ארײנגערעכנט קורצשלוסן ,קאנטאמינירט װאסער ,פארלוסט פון עמערדזשענסי
סערװיסעס און קריטישע מעדיצינישע פאסיליטיס .די אױפגאבע פונעם סאפאלק ) (Suffolkקאונטי דעפארטמענט
פון געזונטהײט איז געװען צוצושטעלן עמערדזשענסי באשיצונג סערװיסעס פאר סאפאלק ) (Suffolkקאונטי
אײװאױנער װײל װאקצינען און אנדערע מעדיצינישע סופלײען זענען צעשטערט געװארן צוליב פארלוסט פון פאוער
װאס האט געברענגט דערצו אז אױך פרידזשידערס האבן נישט געארבעט .פאבליק געזונטהײט באשיצונג טאסק
קרעפטן זענען אימפלעמענטירט געװארן כדי צוצושטעלן באשיצונג מאסנאמען דורכאױס די קאונטי ,װי פוד
קאנטראל יוניטס צו פארמײדן קראנקײטן װאס פארשפרײטן זיך דורך עסן ,ענװײראנמענטאל קװאליטעט
געזונטהײט האט פארזיכערט פריש טרינק װאסער און געהעריגע סואידזש באהאנדלונג און פארניכטונג פון
טאקסישע/געפערליכע אפפאל ,און מענטאל העלט און היגיענע יוניטס האבן געגעבן װאקצינאציעס און קאראנטין
קװאליטעט אפשאצונגען פאר אײנגעשטעלטע.
װעסטשעסטער ) (Westchesterקאונטי
װעסטשעסטער ) (Westchesterקאונטי ערהאלט  $1,920,095אלס אנטשעדיגונג פון קאסטן װאס זי האט געקראגן
נאכ'ן אימפעקט פון סופערשטורעם סענדי ) .(Sandyאלס א דירעקטער רעזולטאט פון די שטארקע נאכאנאנדע
װינטן און רעגנס זענען בערך  39,580קוביק יארדן פון געפערליך פלאנצונג ברוכװארג ,ארײנגערעכנט פילצאליגע
גרױסע געפאלענע בײמער און אױסגעװארצלטע שטומפן און  6,300קוביק יארדן פון געפערליך סעדימענט
ברוכװארג ,ארײנגערעכנט זאמד ,בלאטע ,און קלײנע שטײנדלעך ,זענען איבערגעלאזט געװארן אױף פאבליק
אײגנטום אױף און לענגאױס װעגן ,פארקן ,און רעכט־פון־דורכגאנגען דורכאױס די קאונטי .אין צוגאב האט דער
װעסטשעסטער ) (Westchesterקאונטי דעפארטמענט פון ענװײראנמענטאל פאסיליטיס ערהאלטן  2,378טאנען
געמישט דיזאסטער ברוכװארג קלאסיפיצירט אלס "מוניציפאלער הארטער אפפאל" און  40,314טאנען פלאנצונג
דיזאסטער ברוכװארג קלאסיפיצירט אלס "ארגאנישער יארד אפפאל" .כדי צו עלימינירן די דירעקטע געפאר פאר
פובליק געזונטהײט/זיכערהײט און אײגנטום האט די קאונטי געמוזט אױספירן עמערדזשענסי ארבעט צו באזײטיגן
דאס גאנצע געפערליכע ברוכװארג .װעסטשעסטער ) (Westchesterקאונטי האט געניצט מוניציפאלע לעיבאר און
עקװיפמענט רעסורסן און פריװאטע קאנטראקטארס צו באזײטיגן דאס ברוכװארג.
סיטי אװ יאנקערס ), (City of Yonkersװעסטשעסטער ) (Westchesterקאונטי
דער סיטי אװ יאנקערס ) ,(City of Yonkersװעסטשעסטער ) (Westchesterקאונטי ,ערהאלט  $1,649,816אלס
אנטשעדיגונג פון קאסטן געקראגן דורך דעם סיטי נאכ'ן אימפעקט פון סופערשטורעם סענדי ) .(Sandyאלס א
דירעקטער רעזולטאט פון די שטארקע נאכאנאנדע װינטן און רעגנס זענען בערך  7,659טאנען געפערליכע
פלאנצונג ברוכװארג איבערגעלאזט געװארן אױף װעגן ,אין פארקן און רעכט־פון־דורכגאנגען דורכאױס דעם סיטי.
כדי צו עלימינירן די געפאר פאר פאבליק געזונטהײט און זיכערהײט ,האט זיך אױסגעפעלט עמערדזשענסי ארבעט
צו באזײטיגן דאס געפערליכע פלאנצונג ברוכװארג ,ארײנגערעכנט פילצאליגע גרױסע געפאלענע בײמער און
שראב .דער סיטי האט געניצט מוניציפאלע לעיבאר און עקװיפמענט ,װי אױך פריװאטע קאנטראקטארס ,כדי צו
באזײטיגן דאס ברוכװארג.
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דער ניו יארק סיטי דערפארטמענט פון טראנספארטאציע

דער ניו יארק סיטי דערפארטמענט פון טראנספארטאציע ערהאלט  $773,041אלס אנטשעדיגונג פון קאסטן
געקראגן דורך דעם דערפארטמענט נאכ'ן אימפעקט פון סופערשטורעם סענדי ) .(Sandyשטארקע װינטן און
רעגנס און שטורעם כװאליעס צוליב האריקעין סענדי ) (Sandyהאבן גורם געװען צעשפרײטע שאדענעס דורכאױס
דעם ניו יארק סיטי ,ארײנגערעכנט די אײנזאמלונג פון ברוכװארג אױף די גאסן ,סײדװאקס ,און אין אנדערע פובליק
פאסיליטיס .דאס ברוכװארג ,װאס איז באשטאנען פון האלץ ,זאמד ,שטײנער ,גאס און געבײדע/הױזגעזינד
ברוכװארג ,און כלערלײ זאכן איבערגעלאזט פון די שטורעם כװאליעס און װינט ,האבן בלאקירט
רעכט־פון־דורכגאנגען פאר קארס און געשטעלט אין א דירעקטע געפאר דעם ציבור'ס געזונטהײט און זיכערהײט.
 NYC DOTהאט געארבעט מיט דעם דעפארטמענט פון סאניטעישאן ניו יארק ) (DSNYבײם באזײטיגן געשאצטע
 1,300,000קוביק יארדן פון ברוכװארג איבער די גאנצע שטאט .מאנשאפטן האבן אױך געשטיצט  NYCפארקס און
רעקריעישאן בײם אײנזאמלען און באזײטיגן ברוכװארג פון סיטי פארקן DOT .און פארקס מאנשאפטן האבן
באזײטיגט געפאלענע בײמער און צװײגן פון סײ ארטעריאלע הײװעיס ,סײ פון גאסן.
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