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ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ COVID-19 ΣΤΗΝ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ 

 

Επιπτώσεις πανδημίας COVID-19 σε τιμές αγροτικών προϊόντων  
          Σύμφωνα με την American Farmers Bureau Federation  
(AFBF), η πανδημία COVID-19 έχει προκαλέσει σημαντικές 
επιπτώσεις στις τιμές των αγροτικών προϊόντων. Ενδεικτικά 
αναφέρεται ότι τον περασμένο μήνα οι τιμές των 
γαλακτοκομικών προϊόντων υποχώρησαν κατά 26-36%, του 
καλαμποκιού κατά 14% και  της σόγιας κατά 8%.  
Επιπροσθέτως, οι τιμές που πληρώθηκαν στους 
κτηνοτρόφους υποχώρησαν κατά 25%, παρά την αυξημένη 
ζήτηση των προϊόντων τους στα super markets.   

 

            Οι σχετικές εξελίξεις οφείλονται εν μέρει στο γεγονός ότι σχολεία, πανεπιστήμια, εστιατόρια και 
ξενοδοχεία, που αποτελούν βασικούς πελάτες των ανωτέρω παραγωγών, είτε έκλεισαν είτε 
υπολειτουργούν, με αποτέλεσμα να συσσωρευθούν μεγάλες ποσότητες αδιάθετου προϊόντος. 
Προκειμένου να απορροφηθεί μέρος της παραγωγής από τη λιανική αγορά, μεγάλες αλυσίδες 
supermarkets όπως η Walmart επανεξετάζουν την πολιτική περιορισμών στις ποσότητες που μπορεί να 
αγοράσει ο κάθε καταναλωτής.  
Πηγή: 
https://foodinstitute.com/focus/coronavirus-impacts-pricing 
 
Οι ειδικοί μιλούν για περιορισμένα προβλήματα στην εφοδιαστική αλυσίδα 
            Η Πολιτεία του New Jersey, όπως και άλλες 
Πολιτείες που έχουν επιβάλει περιοριστικά μέτρα, 
αντιμετωπίζουν προβλήματα στην εφοδιαστική αλυσίδα, 
τα οποία αποδίδονται, εκτός των άλλων, σε έλλειψη 
προσωπικού στους κλάδους logistics και μεταφορών.   
           Παρά το γεγονός ότι πολλοί καταναλωτές έρχονται 
αντιμέτωποι με το θέαμα άδειων ραφιών σε 
συγκεκριμένα προϊόντα, οι ειδικοί επιμένουν ότι η χώρα 
δεν κινδυνεύει από σημαντικά προβλήματα επάρκειας 
τροφίμων και ότι τα όποια προβλήματα είναι προσωρινά. 

 

Παρά το γεγονός ότι το 15% περίπου των τροφίμων που καταναλώνονται στη χώρα 
εισάγονται και ως εκ τούτου υφίστανται προβλήματα έγκαιρης και επαρκούς διάθεσής τους στην 
αγορά, οι ΗΠΑ παράγουν τεράστιες ποσότητες αγροτικών και κτηνοτροφικών προϊόντων, που 
επαρκούν για την κάλυψη της τρέχουσας ζήτησης, δοθέντος μάλιστα ότι ορισμένα εξ αυτών 
βρίσκονται σε αποθήκες σε πλεονάζουσες ποσότητες, εξαιτίας της εμπορικής διαμάχης των ΗΠΑ με 
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την Κίνα, η οποία ώθησε παραγωγούς σε στοκάρισμα ποσοτήτων, που μπορούν πλέον να διατεθούν 
στην εσωτερική αγορά.  
Πηγή: 
https://www.nj.com/coronavirus/2020/04/as-coronavirus-disrupts-the-nation-how-will-it-impact-the-
food-supply-chain.html 
 
Τα πολυκαταστήματα Kroger δοκιμάζουν τη μονοδρόμηση των διαδρόμων ως προληπτικό μέτρο 
εναντίον της διασποράς του ιού 
          H γνωστή εταιρεία πολυκαταστημάτων Kroger (η 
μεγαλύτερη αλυσίδα στις ΗΠΑ) ανακοίνωσε ότι θα ξεκινήσει 
πειραματική εφαρμογή της υποχρεωτικής μονοδρόμησης των 
διαδρόμων εντός ορισμένων καταστημάτων της, ως προληπτικό 
μέτρο για την καταπολέμηση της διασποράς του κορωνοϊού.  
          Νωρίτερα την περασμένη εβδομάδα, οι αρμόδιοι της 
εταιρείας ανακοίνωσαν αύξηση πωλήσεων της τάξεως του 30% 
για τον μήνα Μάρτιο, λόγω αυξημένης κίνησης και προμήθειας 
μεγαλύτερων ποσοτήτων προϊόντων από τους καταναλωτές.   

 

“Η κίνηση στα καταστήματα μας παραμένει αυξημένη, αλλά οι καταναλωτές έχουν αρχίσει και 
προσαρμόζονται στους περιορισμούς και τις νέες συνθήκες”, ανακοίνωσε η εταιρεία.  
Πηγή: 
https://www.daytondailynews.com/news/local/kroger-testing-one-way-aisles-latest-series-moves-for-
coronavirus-precaution/u9lQiVkXAHe3k97BwPbk7J/ 
 
Σημαντικές πιέσεις στον κλάδο των ιχθυηρών εξαιτίας της πανδημίας  
           Ο κλάδος των ιχθυηρών πλήττεται σημαντικά μετά το 
ξέσπασμα της πανδημίας, εξαιτίας της οποίας έχουν ουσιαστικά 
παύσει οι παραγγελίες των προϊόντων του από εστιατόρια και 
ξενοδοχεία.   
          Το πλήγμα είναι σφοδρό σε όλη τη σύνθετη αλυσίδα του 
κλάδου(ψαράδες, ιχθυοκαλλιεργητές, βιομηχανίες επεξεργασίας, 
διανομείς κλπ), καθώς η μειωμένη ζήτηση έχει προκαλέσει 
μεγάλη πτώση των τιμών και έχει οδηγήσει σε παύση εργασιών 
πολλούς επαγγελματίες.  

 

           Στο Χρηματιστήριο Ιχθυηρών στο Portland, έναν τοπικό οίκο αγοραπωλησιών ιχθυηρών στην 
Πολιτεία του Maine, στο οποίο διαπραγματεύονταν περίπου 27 τόνοι σχετικών προϊόντων 
εβδομαδιαίως,  έχει καταγραφεί πτώση εργασιών κατά το 1/3, από το ξέσπασμα της πανδημίας και 
εντεύθεν. Σε παγκόσμιο επίπεδο, το σφοδρό πλήγμα που έχει προκαλέσει ο κορωνοϊός σε 
παραδοσιακούς παραγωγούς όπως η Κίνα και η Ισπανία, έχει επηρεάσει την παγκόσμια αγορά.  
           Ως αποτέλεσμα όλων αυτών, οι τιμές έχουν βυθιστεί. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι η τιμή του 
ζωντανού αστακού 570 γραμ. προελεύσεως Maine (μεγαλύτερη αστακοπαραγωγός περιοχή των ΗΠΑ) 
έχει πέσει 33% κατά τον μήνα Μάρτιο, σε σύγκριση με τον ίδιο μήνα του παρελθόντος έτους.  
Πηγή: 
https://markets.cbsnews.com/Seafood-industry-struggling-to-stay-afloat-amid-
outbreak/533b8efe325bc4a2/ 
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Τίποτα δεν θα είναι ίδιο στον κλάδο της εστίασης μετά τη λήξη της πανδημίας  
         H πανδημία του κορωνοϊού αναμένεται να προκαλέσει ριζικές, δομικές 
αλλαγές στον κλάδο της εστίασης. Ακόμα και όταν μπορέσουν ξανά τα 
εστιατόρια να ανοίξουν τους χώρους με τραπεζοκαθίσματα, είναι σχεδόν 
βέβαιο ότι το τοπίο θα είναι εντελώς διαφορετικό.  
         Σύμφωνα με ειδικούς, αλλαγές που ενδέχεται να συμβούν είναι οι εξής: 
Οι πελάτες θα θερμομετρούνται πριν καθίσουν, ορισμένα μέτρα κοινωνικής 
απόστασης θα συνεχίσουν να τηρούνται (για παράδειγμα θα υποχρεωθούν τα 
εστιατόρια να μεγαλώσουν τις αποστάσεις ανάμεσα στα τραπέζια) κ.λ.π.  
         Ο αναλυτής της UBS Dennis Geiger εκτιμά ότι περίπου το 20% των 
εστιατορίων της χώρας αναμένεται να κλείσει οριστικά. Σύμφωνα με στοιχεία 
της National Restaurant Association, το 3% έχει ήδη κλείσει, ενώ ένα ακόμα 
11% αναμένεται να κλείσει τις επόμενες 30 μέρες.  
Πηγή: 
https://foodinstitute.com/focus/foodservice-new-normal 

 

 
Η πανδημία στρέφει τους καταναλωτές σε προϊόντα παραδοσιακής, σπιτικής διατροφής (Comfort 
Food) 
          Η πανδημία του κορωνοϊού προκάλεσε τάσεις 
αποθήκευσης διατροφικών προϊόντων και προτίμησης 
σε προϊόντα που χρησιμοποιούνται σε παραδοσιακές, 
σπιτικές συνταγές, καθώς η συντριπτική πλειοψηφία 
των καταναλωτών αναγκάζεται πλέον να μαγειρεύει 
στο σπίτι της το καθημερινό οικογενειακό φαγητό. 
Μετά το κλείσιμο των εστιατορίων, εκτινάχθηκαν οι 
πωλήσεις πρώτων υλών και επεξεργασμένων 
τροφίμων.  

 

          Σύμφωνα με την General Mills, προϊόντα όπως το αλεύρι, οι σούπες, τα μείγματα για 
αρτοσκευάσματα κ.λ.π γνωρίζουν ραγδαία αύξηση των πωλήσεών τους. Είναι χαρακτηριστικό επίσης 
ότι οι έτοιμες σούπες Campbell’s γνώρισαν αύξηση πωλήσεων 59% τον τελευταίο μήνα, ενώ μεγάλη 
αύξηση καταγράφουν και τα κατεψυγμένα προϊόντα.  
Πηγή: 
https://www.foxbusiness.com/lifestyle/processed-foods-see-sales-boost-during-coronavirus-pandemic 
 
Η Amazon χρησιμοποιεί απολυμαντικό νέφος στις αποθήκες της στο δημοτικό διαμέρισμα Staten 
Island της Νέας Υόρκης 
          Σε συνέχεια διαμαρτυριών από εργαζόμενους στις 
αποθήκες της στο δημοτικό διαμέρισμα Staten Island στη ΝΥ, 
για ελλιπή μέτρα προστασίας από τον κορωνοϊό, η Amazon 
ανέφερε στο πρακτορείο Reuters ότι δοκιμάζει τη χρήση 
απολυμαντικού νέφους, προκειμένου να καταπολεμήσει τη 
διασπορά του ιού.  
          Αντίστοιχη μέθοδο εφαρμόζουν αεροπορικές εταιρείες και 
νοσοκομεία, ενώ, συμπληρωματικά σε αυτό, η εταιρεία 
ανακοίνωσε ότι προχωράει σε θερμομετρήσεις των 
εργαζομένων και σε προμήθεια με μάσκες στο σύνολο των 
εγκαταστάσεών της στις ΗΠΑ και την Ευρώπη.  

 

Πηγές: 
https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-amazon-com-warehou/amazon-testing-
disinfectant-fog-at-new-york-warehouse-after-coronavirus-protests-idUSKBN21P384 
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https://www.cnbc.com/2020/04/09/amazon-says-it-could-soon-test-some-warehouse-workers-for-
coronavirus.html 
 
Η εταιρεία χονδρικής Costco ανακοίνωσε αύξηση πωλήσεων  
        Η εταιρεία κολοσσός στον χώρο του χονδρικού εμπορίου 
Costco, η οποία λειτουργεί εκτεταμένο δίκτυο καταστημάτων 
μόνο για τα μέλη της, ανακοίνωσε καθαρή αξία πωλήσεων 
15,49 δισ. δολ. για τον μήνα Μάρτιο, ήτοι αύξηση 11,7% σε 
σύγκριση με το αντίστοιχο νούμερο του ίδιου μήνα του 
παρελθόντος έτους (13,87 δισ. δολ.), γεγονός που προφανώς 
αποδίδεται στην αυξημένη καταναλωτική κίνηση εξαιτίας της 
πανδημίας.   

 

Πηγή: 
https://investor.costco.com/news-releases/news-release-details/costco-wholesale-corporation-reports-
march-sales-results-17 
 
Προβλήματα στην προμήθεια πρώτων υλών για αρτοσκευάσματα  
         Με τους Αμερικανούς να μένουν σπίτι ελέω καραντίνας και 
να ψήνουν περισσότερο από ποτέ, δεν συνιστά έκπληξη το 
γεγονός ότι παρατηρούνται προβλήματα στον εφοδιασμό των 
καταστημάτων με πρώτες ύλες για παρασκευή 
αρτοσκευασμάτων.   
         Είναι χαρακτηριστικό ότι οι πωλήσεις μαγιάς γνώρισαν 
αύξηση 457% τον Μάρτιο σε σύγκριση με τον ίδιο μήνα του 
περασμένου έτους, ενώ η αύξηση ήταν της τάξεως του 155% για 
το αλεύρι, 178% για το baking powder, 73% για το βούτυρο και 
48% για τα αυγά.  

 

          Οι παραγωγοί αλευριού προσπαθούν να καλύψουν την πρωτοφανή αύξηση της ζήτησης. Η 
Central Milling ανακοίνωσε στην ιστοσελίδα της ότι αντιμετωπίζει προβλήματα εξαιτίας της εκτόξευσης 
των διαδικτυακών παραγγελιών για τα προϊόντα της, ενώ η Bob's Red Mill, προχώρησε σε επίσημη 
ανακοίνωση προς το καταναλωτικό κοινό, απολογούμενη για τις καθυστερήσεις σε εκτέλεση 
παραγγελιών, εξαιτίας της άνευ προηγουμένου αύξησης της ζήτησης για προϊόντα της.  
Πηγή: 
https://foodinstitute.com/focus/quarantine-baking 
 
Η FDA εξέδωσε οδηγό βέλτιστων πρακτικών για καταστήματα λιανικής εμπορίας τροφίμων, 
εστιατόρια και υπηρεσίες παραλαβής και παράδοσης τροφίμων 
          Η αρμόδια Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Food And Drug 
Administration (FDA)  εξέδωσε οδηγό βέλτιστων πρακτικών για 
καταστήματα τροφίμων, εστιατόρια και υπηρεσίες παραλαβής 
και παράδοσης φαγητού, κατά τη διάρκεια της πανδημίας. Οι 
βέλτιστες πρακτικές καλύπτουν τέσσερις τομείς: Διασφάλιση 
υγείας του προσωπικού, standards υγιεινής προσωπικού, 
διαχείριση λειτουργιών εντός εγκατάστασης χώρων εστίασης ή 
καταστήματος λιανικής εμπορίας τροφίμων, διαχείριση 
παραλαβής και κατ’ οίκον παράδοσης τροφίμων.  

 

Πηγή: 
https://www.fda.gov/food/food-safety-during-emergencies/best-practices-retail-food-stores-
restaurants-and-food-pick-updelivery-services-during-covid-19 
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Αύξηση 55% στο μέσο ποσό που πλήρωσε ο αμερικανός καταναλωτής για αγορές τροφίμων κατά την 
εβδομάδα 18-23 Μαρτίου 
         Η πανδημία COVID-19 έχει επιφέρει 
βαθύτατες αλλαγές στην καταναλωτική 
συμπεριφορά και τις διατροφικές και μαγειρικές 
συνήθειες των Αμερικανών. Σύμφωνα με έρευνα 
της eMeals, που διεξήχθη σε δείγμα 3.000 
καταναλωτών στα τέλη Μαρτίου, το 40% των 
καταναλωτών αντιμετώπισε προβλήματα στην 
προσπάθειά του να ανεύρει τα προϊόντα που 
αναζητούσε κατά τις αγορές του σε supermarkets 
την εβδομάδα 18-23 Μαρτίου. 

 

 Με βάση τις απαντήσεις των ερωτηθέντων, διαπιστώθηκε αύξηση κατά 55% στο μέσο ποσό που 
πλήρωσε ο αμερικανός καταναλωτής για αγορές τροφίμων κατά την ίδια εβδομάδα. Μερικά ακόμα 
από τα πιο ενδιαφέροντα ευρήματα της έρευνας είναι τα εξής: 

 Το 75% των ερωτηθέντων αντιμετώπισε δυσκολία στην ανεύρεση κρεατικών, το 31% 
αρτοσκευασμάτων, το 29% αυγών και το 25% γάλακτος. 

 Τα σημαντικότερα πόσιμα προϊόντα που επέλεξαν οι καταναλωτές να αποθηκεύσουν ήταν το 
γάλα (48%), ο καφές (44%), το νερό (34%) και τα αναψυκτικά (23%).  

 Το μέσο ποσό που ξόδεψαν οι καταναλωτές για ψώνια τροφίμων και ποτών κατά το ανωτέρω 
διάστημα ήταν 253 δολ., αυξημένο κατά 55%, σε σύγκριση με το ποσό που ξοδεύουν σε μια 
συνηθισμένη εβδομάδα. Ένα 13% των ερωτηθέντων ξόδεψε 400 δολ. ή περισσότερα  

 Το 34% των ερωτηθέντων έκαναν χρήση διαδικτυακών υπηρεσιών για παραλαβή ή παράδοση 
των αγορών τους.  

 Το 51% όσων έκαναν χρήση διαδικτυακών υπηρεσιών έπρεπε να περιμένουν 2 ή περισσότερες 
μέρες για την εκτέλεση των παραγγελιών τους.  

 Το 97% όσων έκαναν χρήση διαδικτυακών υπηρεσιών σκοπεύουν να συνεχίσουν και στο μέλλον 
την ίδια πρακτική.  

Πηγή: 
https://www.prnewswire.com/news-releases/coronavirus-transforms-americans-grocery--cooking-
habits-emeals-survey-301034560.html 
 
Πώς η πανδημία τροποποίησε τις καταναλωτικές συνήθειες των Αμερικανών  
         Η γνωστή εφημερίδα New York 
Times δημοσίευσε ανάλυση αναφορικά 
με τις καταναλωτικές συνήθειες των 
Αμερικανών στον καιρό της πανδημίας, 
βασισμένη στα πορίσματα έρευνας της 
Ernest Research, η οποία ανιχνεύει και 
αναλύει τις αγορές μέσω πιστωτικών 
καρτών περίπου 6 εκ. καταναλωτών.   
          Μεταξύ των σημαντικότερων 
ευρημάτων αυτής της έρευνας 
συμπεριλαμβάνονται τα εξής:   

 Παρατηρείται ραγδαία αύξηση του διαδικτυακού εμπορίου, καθώς γνωστές πλατφόρμες όπως η 
Αmazon, η Instacart, η Fresh Direct έχουν γνωρίσει πρωτοφανή εκτόξευση των πωλήσεων τους.  

 Η ανωτέρω εικόνα προτίμησης τους διαδικτυακού εμπορίου δεν είναι καθόλου σίγουρο ότι 
είναι πρόσκαιρη, δοθέντος ότι διαφαίνεται τάση παγίωσης αυτής της πρακτικής. 

https://www.prnewswire.com/news-releases/coronavirus-transforms-americans-grocery--cooking-habits-emeals-survey-301034560.html
https://www.prnewswire.com/news-releases/coronavirus-transforms-americans-grocery--cooking-habits-emeals-survey-301034560.html


 Κατά την εβδομάδα 12-18 Μαρτίου, παρατηρήθηκε αύξηση πωλήσεων 79% των ειδών 
διατροφής και νοικοκυριού, σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του περασμένου έτους. 
Επίσης, καταγράφηκε ραγδαία αύξηση κατανάλωσης των προϊόντων διατροφής μακράς 
διαρκείας. 

 Καταγράφηκε μεγάλη αύξηση των υπηρεσιών κατ’οίκον παράδοσης έτοιμων γευμάτων, μέσα 
από τις πλατφόρμες GrabHub, Seamless, UberEats, DoorDash κ.λ.π.  

 Γνωρίζουν ραγδαία αύξηση οι on-line υπηρεσίες ψυχαγωγίας, είτε πρόκειται για πλατφόρμες 
ταινιών και τηλεοπτικών shows (Netflix, Amazon Prime) είτε για εφαρμογές μουσικής (Spotify) ή 
βιντεοπαιχνιδιών.  

 Στους μεγάλους χαμένους συγκαταλέγονται ο τουρισμός (πτώση 85% σε σχετικές αγορές κατά 
την τελευταία εβδομάδα του Μαρτίου σε σύγκριση με την ίδια εβδομάδα πέρσι) και η μαζική 
εστίαση, με σοβαρές προεκτάσεις στην αύξηση της ανεργίας  

 Παρατηρείται επίσης σημαντική πτώση των πάσης φύσεως υπηρεσιών που έχουν να κάνουν με 
τη μετακίνηση προσώπων, καθώς και στις μη βασικές ιατρικές υπηρεσίες.  
Είναι ξεκάθαρο ότι η παρούσα κατάσταση επιταχύνει την ήδη υφιστάμενη σταδιακή πτώση των 

πωλήσεων σε φυσικά σημεία έναντι του διαδικτυακού εμπορίου:  
Πηγή: 
https://www.nytimes.com/interactive/2020/04/11/business/economy/coronavirus-us-economy-
spending.html?campaign_id=154&emc=edit_cb_20200413&instance_id=17615&nl=coronavirus-
briefing&regi_id=120779451&segment_id=25042&te=1&user_id=ada069a6eb60f400de264228bee886b
f&fbclid=IwAR0h-HKyvEs3SiT_UQjrFeP5zhv6iZc7KZ-1B-AWaWAJPWcnFDvmCz2htoY 
 
### 
 
Xρήσιμες πηγές πληροφόρησης για τη διαχείριση της πανδημίας στις ΗΠΑ και τη Νέα Υόρκη   
  
Food & Drug Administration  
https://www.fda.gov/home 
   
 U.S. Customs and Border Protection 
https://www.cbp.gov/ 
 Department of Homeland Security  
https://www.dhs.gov/ 
   
The Official Website of New York State  
https://www.ny.gov/ 
  
 Official Website of the City of New York  
https://www1.nyc.gov/ 
  
 

https://www.nytimes.com/interactive/2020/04/11/business/economy/coronavirus-us-economy-spending.html?campaign_id=154&emc=edit_cb_20200413&instance_id=17615&nl=coronavirus-briefing&regi_id=120779451&segment_id=25042&te=1&user_id=ada069a6eb60f400de264228bee886bf&fbclid=IwAR0h-HKyvEs3SiT_UQjrFeP5zhv6iZc7KZ-1B-AWaWAJPWcnFDvmCz2htoY
https://www.nytimes.com/interactive/2020/04/11/business/economy/coronavirus-us-economy-spending.html?campaign_id=154&emc=edit_cb_20200413&instance_id=17615&nl=coronavirus-briefing&regi_id=120779451&segment_id=25042&te=1&user_id=ada069a6eb60f400de264228bee886bf&fbclid=IwAR0h-HKyvEs3SiT_UQjrFeP5zhv6iZc7KZ-1B-AWaWAJPWcnFDvmCz2htoY
https://www.nytimes.com/interactive/2020/04/11/business/economy/coronavirus-us-economy-spending.html?campaign_id=154&emc=edit_cb_20200413&instance_id=17615&nl=coronavirus-briefing&regi_id=120779451&segment_id=25042&te=1&user_id=ada069a6eb60f400de264228bee886bf&fbclid=IwAR0h-HKyvEs3SiT_UQjrFeP5zhv6iZc7KZ-1B-AWaWAJPWcnFDvmCz2htoY
https://www.nytimes.com/interactive/2020/04/11/business/economy/coronavirus-us-economy-spending.html?campaign_id=154&emc=edit_cb_20200413&instance_id=17615&nl=coronavirus-briefing&regi_id=120779451&segment_id=25042&te=1&user_id=ada069a6eb60f400de264228bee886bf&fbclid=IwAR0h-HKyvEs3SiT_UQjrFeP5zhv6iZc7KZ-1B-AWaWAJPWcnFDvmCz2htoY
https://www.fda.gov/home
https://www.cbp.gov/
https://www.dhs.gov/
https://www.ny.gov/
https://www1.nyc.gov/

