
 

 

 
Do natychmiastowej publikacji: 27.05.2021  GUBERNATOR ANDREW M. CUOMO 

 
 

GUBERNATOR CUOMO OGŁASZA ZAWIESZENIE BUDOWY DRÓG I MOSTÓW 
PODCZAS WEEKENDU Z OKAZJI MEMORIAL DAY  

  
Zniesienie związanych z budową ograniczeń pasów ruchu, aby ułatwić 

podróżowanie podczas świątecznego weekendu  
  

Kierowców wzywa się do zwolnienia i zrobienia miejsca pojazdom 
uprzywilejowanym i pojazdom serwisowym  

  
Gubernator Andrew M. Cuomo ogłosił dziś, że tymczasowe zamknięcia pasów ruchu w 
związku z projektami budowy dróg i mostów na autostradach stanu Nowy Jork zostaną 
zawieszone od godz. 6 rano w piątek 28 maja do godz. 6 rano we wtorek 1 czerwca, 
aby ułatwić podróżowanie podczas weekendu z okazji Memorial Day (Dnia Pamięci 
Narodowej). Zawieszenie prac budowlanych wpisuje się w inicjatywę Gubernatora 
Cuomo „Drivers First”, która na pierwszym miejscu stawia wygodę zmotoryzowanych, 
tak aby zminimalizować zatory drogowe i opóźnienia w podróży spowodowane pracami 
drogowymi i mostowymi. Kierowcy powinni pamiętać, że w niektórych przypadkach 
prace drogowe mogą być kontynuowane za stałymi barierami betonowymi lub w celu 
przeprowadzenia napraw awaryjnych. Kierowcy są również zachęcani do 
przestrzegania obowiązującego na terenie stanu Nowy Jork prawa zrobienia miejsca 
dla pojazdów uprzywilejowanych (Move Over Law) oraz do korzystania z 64 
specjalnych przystanków „text stop” – miejsc przeznaczonych do bezpiecznego 
skorzystania z urządzeń mobilnych, np. napisania SMS-a, wykonania rozmowy 
telefonicznej i innych czynności niezwiązanych z prowadzeniem pojazdu.  
  

„Memorial Day jest świętem, podczas którego na drogach co roku jest bardzo duży ruch 
i chcemy, aby każdy mieszkaniec stanu Nowy Jork mógł cieszyć się weekendem oraz 
bezpiecznie i sprawnie dotrzeć do celu”, powiedział Gubernator Cuomo. 
„Wstrzymamy wszystkie projekty budowy dróg i mostów podczas całego weekendu, aby 
zminimalizować opóźnienia dla podróżnych na drogach. Jak zawsze, w ten weekend 
zachęcam wszystkich kierowców do bezpiecznej jazdy, do ustąpienia pierwszeństwa 
przejazdu pojazdom uprzywilejowanym i pogotowia drogowego, a także do korzystania 
z przystanków typu „text stop”, aby uniknąć braku koncentracji podczas jazdy”.  

  
Obowiązujące w stanie Nowy Jork prawo Move Over Law wymaga od kierowców 
zachowania ostrożności podczas jazdy, zwolnienia i zjechania na bok w czasie 
zbliżania się do pojazdów organów ścigania, wozów strażackich, karetek pogotowia, 
pojazdów pomocy drogowej i pojazdów budowy lub utrzymania dróg, które stoją w pasie 



 

 

drogi. Prawo to zostało uchwalone w 2010 r. w celu zapewnienia bezpieczeństwa 
osobom udzielającym pierwszej pomocy i rozszerzono je w 2011 r. o operatorów 
pojazdów pomocy drogowej i osoby pracujące w pasie jezdni. Od tego czasu prawo 
zostało dodatkowo znowelizowane, tak aby objąć jeszcze szerszy zakres pojazdów 
ratowniczych i niebezpiecznych.  
  
Przystanki „text stop”, w tym obiekty typu „park-and-ride”, miejsca obsługi podróżnych, 
stacje benzynowe i parkingi wzdłuż autostrad stanowych wspierają wysiłki administracji 
stanu na rzecz ograniczenia rozpraszania się kierowców podczas jazdy. Wszystkie 
przystanki typu „text stop” pozostaną otwarte, zapewniając miejsce, w którym kierowcy 
będą mogli bezpiecznie i wygodnie skorzystać ze swoich telefonów i innych urządzeń 
mobilnych do dzwonienia, pisania SMS-ów, nawigacji i dostępu do aplikacji mobilnych. 
Pisanie SMS-ów podczas jazdy jest szczególnie niebezpieczne, ponieważ wymaga od 
kierowców oderwania wzroku od drogi, rąk od kierownicy i umysłu od prowadzenia 
pojazdu.  
  
Wszystkie miejsca obsługi podróżnych, miejsca odpoczynku i przystanki „text stop” na 
terenie stanu Nowy Jork pozostają otwarte, a strefy odpoczynku i stacje z automatami 
dystrybucyjnymi do napoi, posiłków i innych ważnych artykułów są nadal dostępne. Aby 
zwiększyć bezpieczeństwo publiczne i zapobiec rozprzestrzenianiu się COVID-19, 
wprowadzono wzmocnione środki czystości w miejscach obsługi podróżnych.  
  
Marie Therese Dominguez, Komisarz Stanowego Departamentu Transportu, 
powiedziała: „Weekend z okazji Memorial Day to tradycyjny początek sezonu letniego, 
a wraz z wychodzeniem z pandemii COVID-19, mieszkańcy stanu Nowy Jork z 
niecierpliwością czekają na okazję do świętowania w tym roku. Zawieszenie 
tymczasowego zamknięcia pasów ruchu na weekend pozwoli zmotoryzowanym dotrzeć 
do celu z minimalnymi opóźnieniami. Apeluję do wszystkich osób podróżujących w ten 
weekend do bezpiecznej jazdy – odłóżcie telefony, zachowajcie ostrożność i 
pamiętajcie, aby ustąpić miejsca pojazdom uprzywilejowanym i pojazdom pomocy 
drogowej oraz aby korzystać z przystanków typu „text stop”, aby nie rozpraszać się 
podczas jazdy”.  
  
Matthew J. Driscoll, Dyrektor stanowego urzędu ds. autostrad New York State 
Thruway Authority, powiedział: „W weekend z okazji Memorial Day wielu 
mieszkańców stanu Nowy Jork będzie podróżować po raz pierwszy od czasu wybuchu 
pandemii, co miało miejsce ponad rok temu. Chcemy, aby podróżni bezpiecznie dotarli 
do celu i zachęcamy kierowców do zdjęcia nogi z gazu, zachowania cierpliwości i 
ograniczenia czynników rozpraszających uwagę podczas jazdy. Prace budowlane 
zostaną wstrzymane na okres długiego weekendu świątecznego; jednak pracownicy 
służb ratunkowych i drogowych nadal będą pełnić patrole. Jeśli widzisz migające światła 
– zwolnij, bezpiecznie zjedź na bok i zachowaj czujność. Możemy razem cieszyć się 
długim świątecznym weekendem i bezpiecznie wrócić do domów, do naszych rodzin”.  
  
Komisarz Departamentu Pojazdów Samochodowych (DMV) i przewodniczący 
Komisji Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego (GTSC) Mark J.F. Schroeder 



 

 

powiedział: „Chcemy, aby wszyscy mogli w bezpieczny i przyjemny sposób spędzić 
weekend z okazji Memorial Day i aby święto to nie zostało przyćmione przez 
niepotrzebną tragedię spowodowaną przez nietrzeźwych lub rozproszonych 
kierowców. Wzywam wszystkich do niewsiadania za kierownicę pod wpływem 
substancji odurzających, i proszę zawsze zwolnić i zjechać na bok w przypadku 
zbliżania się do zatrzymanych pojazdów służb ratunkowych i drogowych”.  
  
AAA przewiduje znaczny wzrost w liczbie Amerykanów planujących podróże w 
świąteczny weekend z okazji Memorial Day. W okresie od 27 do 31 maja, ponad 37 
milionów osób będzie podróżować 50 mil lub więcej od domu, co stanowi wzrost o 60% 
w porównaniu z ubiegłym rokiem.  
  
Thruway Authority zachęca kierowców do bezpłatnego pobrania swojej aplikacji 
mobilnej, która jest dostępna na telefony iPhone i urządzenia z systemem Android. 
Aplikacja zapewnia kierowcom bezpośredni dostęp do informacji o ruchu drogowym w 
czasie rzeczywistym i nawigacji podczas jazdy. Kierowcy mogą również 
zasubskrybować tutaj pocztę elektroniczną TRANSalert, która dostarcza najnowszych 
informacji o warunkach drogowych na autostradach.  
  
Przed wyruszeniem w podróż kierowcy mogą sprawdzić publikowane przez stanowy 
Departament NYSDOT informacje, dzwoniąc pod numer 5-1-1, odwiedzając stronę 
internetową 511 tutaj lub pobierając darmową aplikację mobilną 511NY w iTunes lub 
Google Play. Bezpłatna usługa pozwala użytkownikom na sprawdzanie warunków 
drogowych, przeglądanie 2219 kamer drogowych oraz uzyskanie informacji lotniczych i 
tranzytowych. Aplikacja posiada tryb Drive, który generuje dźwiękowe alarmy wzdłuż 
wybranej trasy podczas jazdy, ostrzegając użytkownika go o zdarzeniach i pracach 
drogowych.  
  
Departament Pojazdów Samochodowych wzywa kierowców do korzystania z 
aplikacji Have a Plan, która pomaga kierowcom w znalezieniu możliwości bezpiecznego 
dotarcia do domu z uroczystości, podczas której mogą spożywać alkohol. Darmowa 
aplikacja Gubernatorskiej Komisji Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego (Governor's 
Traffic Safety Committee) i Fundacji NYS STOP-DWI pozwala użytkownikom 
wyznaczyć kierowcę, zadzwonić po taksówkę lub skorzystać z możliwości wspólnego 
przejazdu, a także zapoznać się z konsekwencjami jazdy pod wpływem alkoholu. 
Użytkownicy mogą nawet skorzystać z aplikacji, aby zgłosić pijanego lub odurzonego 
narkotykami kierowcę. Aplikacja jest dostępna dla smartfonów z systemem Apple, 
Android i Windows.  
  
Śledź Departament Transportu Stanu Nowy Jork na Twitterze: @NYSDOT oraz na 
Facebooku pod adresem New York State Department of Transportation.  
  
Śledź stronę urzędu ds. autostrad Thruway Authority na Twitterze: @NYSThruway oraz 
na Facebooku pod adresem New York State Thruway Authority lub pobierz bezpłatną 
aplikację mobilną Thruway.  
  

https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=5c1853cb-03836b0c-5c1aaafe-000babd9f75c-74ac85a4d11dd53f&q=1&e=21224feb-7911-4ce2-9a35-41e53419cc06&u=https%3A%2F%2Fnam11.safelinks.protection.outlook.com%2F%3Furl%3Dhttps%253A%252F%252Fnewsroom.aaa.com%252F2021%252F05%252Fmemorial-day-holiday-travel-to-rebound-to-more-than-37-million%252F%26data%3D04%257C01%257C%257Cd4f8c9d70193463a2c6508d9206dd242%257C496b87481f5f49a8a46d98a389b1b070%257C0%257C0%257C637576478358261696%257CUnknown%257CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%253D%257C1000%26sdata%3DDpeOOqVWbCJK1Ci%252BAdzQgWGLVaMuWSPgaO6sBunKqQA%253D%26reserved%3D0
http://www.thruway.ny.gov/travelers/mobile-app.html
http://www.thruway.ny.gov/travelers/mobile-app.html
https://wwwapps.thruway.ny.gov/tas/index.aspx#_blank
https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=5224b169-0dbf89ae-5226485c-000babd9f75c-513c44aebc54d985&q=1&e=21224feb-7911-4ce2-9a35-41e53419cc06&u=https%3A%2F%2Fwww.511ny.org%2F%23%3AAlerts
https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=e06d1d2f-bff625e8-e06fe41a-000babd9f75c-e16fdc6f66d2df15&q=1&e=21224feb-7911-4ce2-9a35-41e53419cc06&u=https%3A%2F%2Fwww.stopdwi.org%2Fmobileapp%3F_sm_au_%3DiVV7TJ14F65sWJ3P%23_blank
https://twitter.com/NYSDOT
https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=096ac87b-56f1f0bc-0968314e-000babd9f75c-86eb9f60746644a6&q=1&e=21224feb-7911-4ce2-9a35-41e53419cc06&u=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FNYSDOT%2F
https://twitter.com/NYSThruway
https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=6cdf8925-3344b1e2-6cdd7010-000babd9f75c-629d38ed6903d2a6&q=1&e=21224feb-7911-4ce2-9a35-41e53419cc06&u=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FNYSThruway
https://www.thruway.ny.gov/travelers/mobile-app.html
https://www.thruway.ny.gov/travelers/mobile-app.html


 

 

###  

  

 
Dodatkowe wiadomości są dostępne na stronie www.governor.ny.gov 

Stan Nowy Jork | Executive Chamber | press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418  
 

ZREZYGNUJ 

 

http://www.governor.ny.gov/
mailto:press.office@exec.ny.gov
https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=5ea1d646-013aee81-5ea32f73-000babd9f75c-4c9a06d7b3e6928c&q=1&e=21224feb-7911-4ce2-9a35-41e53419cc06&u=https%3A%2F%2Fit.cwnls.com%2Fapp%2Fitpage.nsf%2Funsubscribe.xsp%3Faction%3Dunsubscribe%26id%3D1100PRES00E7DE47D24E7D49852586E20065B54F00000000000000000000000000000000

