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Drodzy Mieszkańcy! 
 
Biura Zarządu Nieruchomości (Property Management Offices) Urzędu ds. mieszkalnictwa 

miasta Nowy Jork (New York City Housing Authority, NYCHA) są otwarte, ale w celu dalszego 

wdrażania najlepszych praktyk dystansowania społecznego ograniczyliśmy liczbę pracowników 

w każdym biurze i zawiesiliśmy bezpośrednie spotkania pomiędzy pracownikami 

i mieszkańcami.   
 
Personel biura Zarządu będzie nadal pomagać mieszkańcom telefonicznie, e-mailem i podczas 

umówionych spotkań na rozmowę z pracownikiem przy stanowisku w recepcji.  
 
Pracownicy biur Zarządu Nieruchomości będą przyjmować dokumenty w biurze lub e-mailem; 

informacje poufne można będzie omówić z nimi telefonicznie lub w biurze; pracownicy będą 

przyjmować powiadomienia o zamiarze zwolnienia mieszkania i zwrotu kluczy oraz wnioski 

o zmianę stacji odbiorczej poczty pneumatycznej / skrzynki pocztowej lub zamówienia kopii 

kluczy; będą również przyjmować odpowiedzi na doroczną ankietę dotyczącą montażu krat 

w oknach i dzieci w wieku poniżej 6 roku życia.  
 
Czynsz nie będzie odbierany osobiście. Czynsz należy zapłacić drogą pocztową, telefoniczną, za 

pośrednictwem aplikacji MyNYCHA lub online w upoważnionych bankach. W przypadku obaw 

dotyczących płatności czynszu lub trudności finansowych w witrynie 

https://nychajournal.nyc/guidance-to-public-housing-residents-on-rent-hardships/ można znaleźć 

więcej informacji na temat programów, do których mogą się Państwo kwalifikować. 
 
Aktualizacja dotycząca usług świadczonych przez NYCHA 
Wszystkie planowe przerwy w ogrzewaniu oraz dostawie ciepłej i zimnej wody zostają 

zawieszone do odwołania, natomiast specjalne ekipy ds. ogrzewania i wind, a także inne 

zespoły kryzysowe, nadal codziennie przez całą dobę świadczą usługi i dokonują napraw. 
 
Pracownicy NYCHA będą nadal w NAGŁYCH PRZYPADKACH wykonywać prace 

konserwacyjne i naprawy w mieszkaniach.  
 

• Będziemy reagować na wnioski o naprawy w NAGŁYCH PRZYPADKACH, w tym 

w przypadku braku ogrzewania i ciepłej wody, wycieków wody, wycieków gazu, 

zalania, zatkania, problemów z prądem i niebezpiecznych sytuacji. 

  
• Będziemy realizować zlecenia napraw w przypadku następujących sytuacji: brak 

zasilania w całym mieszkaniu; częściowe zasilanie w przypadku kuchni lub łazienki; 

brak zasilania elektrycznego urządzeń do podtrzymywania życia; szafki spadające ze 

ścian; inwazja szkodników; niedziałająca kuchenka lub lodówki; niedziałające czujniki 

dymu / tlenku węgla; brak/obluzowanie krat w oknach; niedziałające drzwi do 

mieszkania. 

  
• Będziemy prowadzić proces usuwania ołowiu i pobierać próbki kurzu na naszych 

92 osiedlach tylko w tych mieszkaniach, w których według nas może znajdować się farba 

na bazie ołowiu oraz w mieszkaniach, w których może mieszkać lub przebywać dziecko 

https://nychajournal.nyc/guidance-to-public-housing-residents-on-rent-hardships/
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poniżej 6 roku życia lub wynik testu XRF jest dodatni niezależnie od tego, czy mieszka 

w nim lub odwiedza je dziecko poniżej 6 roku życia.  
  

• Będziemy realizować najważniejsze zlecenia naprawy będące wynikiem nakazu 

sądowego, nakazu komisarza do usunięcia uciążliwości lub innego naruszenia bądź 

powstałe za pośrednictwem naszego własnego procesu zapewniania zgodności. 
 
Mieszkańcy mogą dzwonić do Centrum Obsługi Klienta (Customer Contact Center, CCC) pod 

numer 718-707-7771, aby zgłosić awarię. 

 

Pracownicy NYCHA odwiedzający mieszkania w celu świadczenia powyższych usług 

i wykonywania napraw przed wejściem do mieszkań będą podejmować środki ostrożności, 

w tym pytać o stan zdrowia mieszkańców i zachowywać od nich odpowiednią odległość.  

 

Podczas pracy w mieszkaniach personel może również nosić maski i rękawice, a także poprosić 

o otwarcie okien w celu starannego wywietrzenia mieszkania w czasie naprawy. Jeśli 

zachowanie bezpiecznych dla zdrowia warunków nie będzie możliwe lub mieszkańcy nie 

wpuszczą pracowników, może zajść potrzeba zmiany terminu takiej wizyty przez NYCHA.  
  
W niektórych nagłych przypadkach może zaistnieć konieczność wejścia do mieszkania przez 

pracowników NYCHA z pomocą lokalnych terytorialnych sił policyjnych (Police Service Area, 

PSA) lub innych służb udzielających pierwszej pomocy, jeżeli mieszkaniec jest 

w niebezpieczeństwie lub wymagane jest natychmiastowe działanie ze względu na kwestie 

bezpieczeństwa, takie jak odłączenie instalacji gazowej. Mamy nadzieję, że rozumieją Państwo, 

że na pierwszym miejscu musimy stawiać bezpieczeństwo mieszkańców, a takie działania będą 

konieczne w celu ochrony Państwa i Państwa sąsiadów. 

Uwaga: tryb świadczenia tych usług może podlegać zmianom w kolejnych dniach w miarę 

otrzymywania od władz stanu Nowy Jork i lokalnych urzędników dalszych wytycznych 

dotyczących dodatkowych środków ostrożności, które musimy podjąć w celu zahamowania 

rozprzestrzeniania się COVID-19. 
 

Nadal przekazujemy informacje o COVID-19 i docieramy do mieszkańców, korzystając 

z automatycznych wiadomości telefonicznych, e-maili, wielojęzycznych plakatów, aplikacji 

MyNYCHA, codziennych wpisów w mediach społecznościowych oraz postów publikowanych 

w naszych witrynach dla mieszkańców i pracowników, a także na stronach ogólnie dostępnych 

(takich jak www.nyc.gov/nycha). 

  

W razie konieczności złożenia wniosku o naprawę w nagłym przypadku należy skontaktować się 

telefonicznie z CCC pod numerem 718-707-7771. Przeszkoleni przedstawiciele są dostępni 

codziennie przez całą dobę.  

  

Dziękujemy za stałą współpracę, wsparcie i cenne informacje zwrotne. Razem możemy 

zachować bezpieczeństwo i zdrowie naszej społeczności NYCHA. 
 

http://www.nyc.gov/nycha

