
 

 

 
 גאווערנער ענדרו מ. קאומאו   5/27/2021 אויף באלדיגע פארעפנטליכונג:

 
 

גאווערנער קאומאו אנאנסירט דאס סוספענדירן פון ראוד און בריק קאנסטרוקציע איבער דעם  
  "מעמאריעל דעי" סוף וואך

  
פארשליסונג באגרעניצט צו פארגרינגערן דאס ארום פארן  -פארבינדענע לעין-קאנסטרוקציע

  סוף וואך-דורכאויס דעם חאגא
  

מאטאריסטן געבעטן צו פארן שטייטער און זיך אפרוקן פאר ראודסייד און עמערדזשענסי  
  מעינטענענס אויטאס

  
פארשליסונגען פאר ראוד און  -גאווערנער ענדרו מ. קאומאו האט היינט געמאלדן אז צייטווייליגע לעין

 6ענדירט ווערן פון  בריק קאנסטרוקציע פראיעקטן אויפ׳ן ניו יארק סטעיט הייוועיס וועלן סוספ
am 6ביז   28פרייטאג, מאי am  צו פארגרינגערן דאס ארום פארן דורכאויס דעם  1דינסטאג, יוני ,

דאס סוספענדירן פון קאנסטרוקציע שטיצט גאווערנער קאומאו׳ס "דרייווערס  "מעמאריעל דעי" סוף וואך. 
ט פון מאטאריסטן צו רעדוצירן טראפיק  פירסט" איניציאטיוו, וועלכע פריאריזירט דער באקוועמליכקיי

דרייווערס זאלן אין אכט נעמען אז אין   געדראנג און רייזע אפהאלטונגען צוליב ראוד און בריק ארבעט.
געוויסע פעלער וועט ראוד ארבעט ווייטער אנגייט הינטער פערמאנענטע קאנקרעטע צוימען אדער פאר  

ן אויך געבעטן אויסצופאלגן ניו יארק׳ס "רוק זיך אריבער"  מאטאריסטן ווער  עמערדזשענסי פארריכטונגען.
טעקסט סטאפס וועלכע געפונען זיך איבער דעם סטעיט לויט ווי עס איז נויטיג   64געזעץ און צו ניצן די 

  אויף צו טעקסטען, מאכן טעלעפאן קאללס, און אנדערע טועכצער נישט פאסיג בשעת׳ן דרייוון. 
  

יט זיך דאס ארומפארן מער פון סיי וועלכע חאגא פון דעם יאר, און מיר ווילן  "מעמאריעל דעי ברענגט מ
אז יעדע ניו יארקער זאל האבן פארגעניגן פון דעם סוף וואך און אנקומען וואו אהין זיי דארפן אנקומען  

"מיר וועלן   האט גאווערנער קאומאו געזאגט. פארזיכערטערהייט און אויף אן עפעקטיוון אופן," 
סוספענדירן אלע ראוד און בריק קאנסטרוקציע דורכאויס דעם סוף וואך כדי צו רעדוצירן אפהאלטונגען  

ווי אלעמאל, בעט איך אז יעדער איינער וואס וועט זיין אויף די וועגן דעם   פאר ארומפארער אויף די וועגן.
איבעררוקן פאר ראודסייד עמערדזשענסי  סוף וואך זאל צו דרייוון אפגעהיטענערהייט און געדענקען זיך

   און מעינטענענס אויטאס און צו ניצן טעקסט סטאפס צו פארמיידן אומפארזיכטיגע דרייוון." 

  
ניו יארק׳ס "רוק זיך אריבער" געזעץ פארלאנגט פון מאטאריסטן צו דרייון מיט פארזיכטיגקייט, פארן  

ענפארסירנדע אויטאס, פייער טראקס,  -ן זיך געזעץשטייטער און זיך אוועקרוקן ווען עס דערנענטער
טראקס, און קאנסטרוקציע אדער מעינטענענס אויטאס וואס זענען אפגעשטעלט -אמבולאנסן, שלעפער

-אפצוהיטן ערשטע 2010געזעץ איז איינגשטעלט געווארן אין   דאס אויף די ראודס איבער דעם סטעיט.
טראק אפערירער און די וועלכע  -ינצורעכענען שלעפערארי 2011פרופער און פארברייטערט און א

עס איז זינט דעמאלס פארברייטערט געווארן אריינצורעכענען א ברייטערער     ארבעטן לענגאויס די וועגן.
  פארנעם פון עמערדזשענסי און סכנה׳דיגע אויטאס.

  
ויס ערטער, און פארקינג  רייד פאסיליטיס, אפרו ערטער, סערו-ענד-טעקסט סטאפס, אריינגערעכנט פארק

פלעצער לענגאויס סטעיט הייוועיס, טוען אונטערשטיצן דעם סטעיט׳ס באמיאונגען צו רעדוצירן  



 

 

אלע טעקסט סטאפס וועלן בלייבן אפן, צושטעלנדיג א פלאץ ווי דרייווער קענען   אומפארזיכטיגע דרייוון.
אנדערע מאביל כלים פאר אופן,   באקוועמליך און פארזיכערטערהייט ניצן זייערע טעלעפאנס און

טעקסטינג בשעת׳ן דרייוון איז א ספעציעלע געפאר, וויבאלד  טעקסטען, נאוויגירן, און ניצן מאביל עפס.
עס פארלאנגט אז מאטאריסטן זאלן אראפנעמען די אויגן פון דעם ראוד, הענט אראפ פון דעם רעדל, און  

  די געדאנקען פון דעם דרייוון.
  

ם צענטערס, אפרו ערטער, און טעקסט סטאפס אין ניו יארק סטעיט בלייבן אפן און  אלע וועלקא
צו פארבעסערן פובליק זיכערהייט און   וואשצימערן און ווענדינג סערוויסעס זענען ווייטער צום באניצן.

, פארבעסערט זויבערונג מאסנאמען זענען איינגעפירט געווארן  19- פארמיידן דאס פארשפרייטן קאוויד
  ביי אפרו ערטער און וועלקאם צענטערס.

  
סטעיט "דעפארטמענט אוו טראנספארטעישען" קאמישענער מארי טערעסע דאמינגעז האט 

"מעמאריעל דעי סוף וואך צייכנט דעם טראדיציאנעלן אנהויב פון דעם זומער סעזאן און ניו   געזאגט,
  19- יר קומען ארויס פון דעם קָאווידיארקער קוקן ארויס אויף זיך צו דערפרייען דאס יאר בשעת מ

פארשליסונגען פאר דעם סוף וואך וועט ערלויבן מאטאריסטן  -סוספענדירן צייטווייליגע לעין פאנדעמיע.
איך בעט אז יעדער וואס וועט זיין אויף די וועגן   אנצוקומען וואו זיי דארפן מיט מינימום אפהאלטונגען.

אוועקלייגן דעם סעלפאן, אפאכט געבן, און צו געדענקען   -ערהייט דעם סוף וואך זאל דרייוון אפגעהיטענ
זיך איבעררוקן פאר ראודסייד עמערדזשענסי און מעינטענענס אויטאס און צו ניצן טעקסט סטאפס צו 

  פארמיידן אומאפארזיכטיגע דרייוון." 
  

, וועי אויטאריטעט עקזעקיוטיוו דירעקטאר מאטיו דזש. דריסקאל האט געזאגט-ניו יארק סטעיט טרו
"דעם מעמאריעל דעי סוף וואך וועלן פילע ניו יארקער ארומפארן דאס ערשטע מאל זינט די פאנדעמיע  

דעסטינאציע  מיר ווילן אז ארומפארער זאלן גרייכן זייער  האט זיך אנגעהויבן מער פון א יאר צוריק.
זיכערערהייט, און מיר ערמוטיגן דרייווערס זאלן פארן שטייטער, זיין געדולדיג, און פארמינער זאכן וואס 

קאנסטרוקציע ארבעט איז אפגעשטעלט פאר דעם   רעדוצירן פארזיכטיגקייט בשעת מען איז אויפ׳ן ראוד. 
 ארבעטער וועלן ווייטער פאטראלירן.  סוף וואך; פונדעסטוועגן, עמערדזשענסי און ראודסייד-לאנגן חאגא

אויב איר זעט בליטשקעדיגע לעקטערס, פארט שטייטער, רוקט זיך אין דער זייט, און בלייבט  
סוף וואך און אהיים גיין  -צוזאמען קענען מיר אלע האבן א פארגעניגן פון דעם לאנגן חאגא פארזיכטיג.

  בשלום צו אונזערע פאמיליעס." 
  

DMV ן קאמישענער אוGTSC  .מיר ווילן אז   שראודער האט געזאגט, טשערמאן מארק דזש. פ"
יעדער זאל האבן א פארזיכערטער און פרייליכער מעמאריעל דעי סוף וואך און נישט האבן דעם חאגא 

איך בעט אז יעדער איינער   פארשטערט דורך אן אומזינסטיגע טראגעדיע צוליב אומפארזיכטיגע דרייוון.
זיכער צו מאכן אז איר דרייווט נישט אונטער די השפעה פון אלקאהאל, און ביטע זיך   זאל האבן א פלאן

אייביג אפרוקן אויף דער זייט ווען מען דערנענטערט אפגעשטעלטע עמערדזשענסי אדער מעינטענענס 
  אויטאס." 

  
 AAA אין דער צאל אמעריקאנער וואס פלאנירן ארומפארן דעם   טוט פאראויסזען א באדייטנדע אומקער

מענטשן  מיליאן  37וועלן מער ווי   31ביז מאי  27מען רעכנט אז פון מאי  סוף וואך.-מעמאריעל דעי חאגא
  העכערונג פון לעצטע יאר. 60%מייל אדער מער פון זייערע היימען, א  50ארומפארן 

  
וועלכע איז דא צו   טעלעפאן עּפ די טרּווועי אויטאריטי טוט עצה'ן פאר דרייווערס צו דַאונלָאודען איר

דער עּפ שטעלט צו פאר מאטאריסטן דירעקטע   באקומען אומזיסט אויף אייפָאוןאוןענדרויד טעלעפאנען.
מאטאריסטן קענען זיך אויך איינשרייבן   צוטריט צו צייטליכע טראפיק און נעוויגעישען הילף אויפ׳ן וועג. 

אימעילס, וועלכע שטעלן צו די לעצטע טראפיק אומשטענדן לענגאויס דעם   TRANSAlertפאר 
  .דא טרּווועי

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
https://wwwapps.thruway.ny.gov/tas/index.aspx#_blank


 

 

  
,  5-1-1סערוויס בעפארן ארויספארן, דורך רופן   NYSDOT 511NYארומפארער קענען נאכקוקן דעם 

מאביל עפ אומזיסט אויף אייטונס אדער   511NY, אדער דאונלאד׳ען דעם דא וועבזייטל  511באזוכן דעם 
  2219דער בחנם׳דיגער סערוויס ערלויבט פאר באניצער נאכצוקוקן וועג אומשטענדן, זען  פלעי.-גוגל

  דער עפ פיגורירט "דרייוו טראפיק קאמערעס און זיך פארבינדן צו לופט און טראנזיט אינפארמאציע.
מאוד" וועלכע גיבט הערנדיגע מודעות לענגאויס אן אויסדערוועלטען וועג בשעת׳ן דרייוון, צו ווארענען  

  וועגן אינצידענטן און קאנסטרוקציע.
  

עפ צו העלפן   האב א פלאן דער דעפארטמענט אוו מאטאר וויהיקלס בעט אז דרייווערס זאלן ניצן דעם 
דער אומזיסטער עפ פון דעם   גליך טרונקען. טרעפן א זיכערער וועג אהיים פון א מסיבה וואו זיי וועלן מע

פאנדעישען ערלויבט באניצער צו   NYS STOP-DWIגאווערנער׳ס טראפיק זיכערהייט קאמיטע און דעם 
דעזיגנירן א דרייווער, רופן א טעקסי אדער "רייד שער", און איבערצוקוקן די קאנצעקווענצן פון  

דעם עפ צו באריכטן א אנגעטרונקענער אדער  באניצער קענען אפילו ניצן אומפעאיגע דרייוון.
  דער עפ איז צו באקומען פאר עפעל, אנדרויד, און ווינדאוס סמארטפאנס. אנגע׳דראג׳טער דרייווער.

  
ניו יארק סטעיט   און אויף פעיסבוק ביי NYSDOT@  אויף טוויטער: DOTפאלגט נאך ניו יארק סטעיט 

  ."דעפארטמענט אוו טראנספארטעישען"
  

ניו יארק   אויף פעיסבוק ביי NYSThruway@ וועי אויטאריטעט אויף טוויטער: -פאלגט נאך דעם טרו

  .אומזיסטע מאביל עפ וועי׳ס-אדער קענט איר דאונלאד׳ען דער טרו וועי אויטאריטעט-סטעיט טרו 
  

###  
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