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GUBERNATOR CUOMO APELUJE DO MIESZKAŃCÓW STANU NOWY JORK DO 
PRZYGOTOWANIA SIĘ NA PRZEDŁUŻAJĄCY SIĘ OKRES EKSTREMALNYCH 

UPAŁÓW, KTÓRY ROZPOCZNIE SIĘ W NIEDZIELĘ  
  

Wysokie temperatury i podwyższona wilgotność mogą stanowić zagrożenie dla 
osób z grup podwyższonego ryzyka, w tym ludzi starszych i małych dzieci  

  
Gubernator Andrew M. Cuomo zaapelował dziś do mieszkańców stanu Nowy Jork do 
przygotowania się na przedłużający się okres wysokich temperatur i podwyższonej 
wilgotności, który ma się rozpocząć w niedzielę i trwać do połowy tygodnia. Przez cały 
okres możliwe są wartości indeksu ciepła dochodzące prawie do 90 stopni. Na 
wysokim poziomie będzie się również utrzymywać wilgotność powietrza. Mieszkańcy 
stanu Nowy Jork powinni śledzić lokalne prognozy pogody w celu uzyskania 
najbardziej aktualnych informacji. Aby uzyskać pełną listę ostrzeżeń pogodowych, 
zaleceń i najnowszych prognoz, zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej 
National Weather Service (Krajowego Serwisu Meteorologicznego).  
  
„Pierwsza fala upałów w 2021 roku ma przez kilka dni, począwszy od niedzieli, 
przynieść wysokie temperatury i dużą wilgotnością powietrza. Wzywam wszystkich 
mieszkańców stanu Nowy Jork do podjęcia działań w celu zapobiegania 
dolegliwościom lub problemom zdrowotnym związanym z upałami”, powiedział 
Gubernator Cuomo. „Szczególnie narażone na dolegliwości w takich warunkach 
pogodowych są małe dzieci, seniorzy i osoby z chorobami układu oddechowego. 
Prosimy o zwrócenie uwagi na sąsiadów i ograniczenie aktywności na świeżym 
powietrzu, aby zapewnić sobie i swoim bliskim bezpieczeństwo i zdrowie podczas 
czekających nas, ekstremalnych temperatur”.  
  
Ciepły front atmosferyczny, która obecnie przesuwa się w kierunku wschodu kraju, 
połączy się z falą wilgoci napływającą z południowego wschodu, dając w efekcie 
ekstremalnie wysokie temperatury i wysoką wilgotność na terenie całego stanu. Takie 
warunki będą trwały od niedzieli do wtorku włącznie. W dolinach temperatura może w 
niedzielę osiągnąć około 90 stopni. W poniedziałek i wtorek oczekuje się temperatur 
poniżej 90 stopni oraz punktu rosy na poziomie 60 stopni. Nawet na obszarach 
położonych na większej wysokości spodziewane są nietypowe dla tej pory roku 
temperatury, na poziomie do 80 stopni w strefach pagórkowatych i górzystych. W nocy 
można spodziewać się wysokiego poziomu wilgotności i temperatury na poziomie do 
60 stopni.  
  

https://alerts.weather.gov/cap/ny.php?x=1


 

 

Nadchodzący okres wysokich temperatur spowoduje zwiększone ryzyko wystąpienia 
udaru cieplnego i innych problemów zdrowotnych związanych z upałem. Osoby, które 
są podatne na dolegliwości w związku z upałami – w tym małe dzieci, osoby starsze, 
osoby uprawiające ćwiczenia na świeżym powietrzu, osoby wykonujące intensywne 
pracę na świeżym powietrzu oraz osoby cierpiące na choroby układu oddechowego, 
np. astmę – powinny podjąć niezbędne kroki, aby zapewnić sobie odpowiednią 
temperaturę.  
  
Porady związane z zachowaniem w warunkach wysokiej temperatury  
Nadmierne upały są co roku główną przyczyną możliwych do uniknięcia zgonów 
związanych z warunkami pogodowymi, szczególnie wśród osób starszych. Według 
federalnej agencji ds. zapobiegania i kontroli chorób Centers for Disease Control and 
Prevention, upały powodują rocznie ponad 600 możliwych do uniknięcia zgonów w 
Stanach Zjednoczonych.  
Najbardziej narażone na ryzyko są następujące osoby:  

• Osoby starsze i małe dzieci  
• Osoby z nadwagą i otyłością  
• Osoby przyjmujące określone leki  

  
Przygotuj się:  

• Unikaj intensywnego wysiłku fizycznego i ćwiczeń, zwłaszcza w godzinach 
największego nasłonecznienia, czyli od 11 do 16.  

• Ćwiczenia i aktywność fizyczna powinny być wykonywane wczesnym rankiem, 
między godziną 4 a 7.  

• Pij dużo wody i napojów bezkofeinowych.  
• Unikaj słońca i podczas pory dnia, w której panują najwyższe temperatury, 

postaraj się, aby przebywać w klimatyzowanym budynku. Słońce ogrzewa 
wewnętrzne organy ciała, powodując odwodnienie. Jeśli klimatyzacja nie jest 
dostępna, pozostań na najniższym piętrze, poza zasięgiem promieni 
słonecznych lub udaj się do budynku publicznego z klimatyzacją.  

• Jeśli musisz wyjść na zewnątrz, stosuj krem z filtrem przeciwsłonecznym o 
wysokim wskaźniku ochrony przeciwsłonecznej, co najmniej SPF 15 i kapelusz, 
aby chronić twarz i głowę. Podczas przebywania na zewnątrz noś luźne, lekkie i 
jasne ubrania. Zakryj jak największą powierzchnię skóry, aby uniknąć oparzenia 
słonecznego i nadmiernego nagrzewania ciała przez promienie słoneczne.  

• W okresie intensywnych letnich upałów nie pozostawiaj dzieci, zwierząt 
domowych lub osób wymagających szczególnej opieki w zaparkowanym 
samochodzie. Temperatura wewnątrz zamkniętego pojazdu może szybko 
przekroczyć 140 stopni Fahrenheita. Narażenie na tak wysokie temperatury 
może w ciągu kilku minut być przyczyną zgonu.  

• Postaraj się sprawdzać, co słychać u Twoich sąsiadów podczas fali upałów, 
zwłaszcza jeśli są to osoby starsze, z małymi dziećmi lub osoby mające 
specjalne potrzeby. Zadbaj o wystarczająca ilość jedzenia i wody dla zwierząt 
domowych.  

  
Poznaj objawy dolegliwości związanych z wysoką temperaturą  



 

 

Długotrwała ekspozycja na ciepło może być szkodliwa i potencjalnie śmiertelna. 
Zadzwoń pod numer 911, jeśli ty lub ktoś, kogo znasz, wykazuje oznaki lub objawy 
przegrzania, w tym:  

• Ból głowy  
• Zawroty głowy  
• Skurcze mięśni  
• Nudności  
• Wymioty  

  
Aby uzyskać więcej informacji na temat zachowania bezpieczeństwa w okresie 
nadmiernych upałów, kliknij tutaj.  
  
Mieszkańcy stanu Nowy Jork zachęcani do oszczędzania energii elektrycznej  
Podjęcie inteligentnych kroków w celu zmniejszenia zużycia energii, szczególnie w 
okresach szczytowego zapotrzebowania, nie tylko pomoże obniżyć obciążenie 
systemu elektroenergetycznego, ale także pozwoli konsumentom zaoszczędzić 
pieniądze w czasie, gdy energia elektryczna jest najdroższa. Aby zmniejszyć zużycie 
energii, szczególnie w okresach szczytowych, zachęca się obywateli do podjęcia 
niektórych z poniższych nisko- lub bezkosztowych środków oszczędzania energii:  

• Zasuń zasłony, zamknij okna i drzwi po nasłonecznionej stronie domu, aby 
ograniczyć gromadzenie się ciepła słonecznego.  

• Wyłącz klimatyzatory, oświetlenie i inne urządzenia pobierające prąd, gdy nie 
ma Cię w domu i używaj timera, aby włączyć klimatyzator na około pół godziny 
przed przyjściem do domu. Używaj zaawansowanych listew zasilających, aby 
centralnie „wyłączać” wszystkie urządzenia i oszczędzać energię.  

• Przy zakupie klimatyzatora szukaj modelu z certyfikatem ENERGY STAR. 
Klimatyzatory ENERGY STAR zużywają do 25 procent mniej energii niż modele 
standardowe.  

• Dzięki wentylatorom, które używają o 80 procent mniej energii niż klimatyzatory, 
możesz sprawić, że odczuwalna temperatura w pomieszczeniu będzie o 5 do 10 
stopni niższa.  

• Aby zaoszczędzić na kosztach chłodzenia, ustaw klimatyzator na 78 stopni lub 
więcej.  

• Umieść swój klimatyzator w centralnym oknie, a nie w oknie narożnym, aby 
zapewnić lepszy ruch powietrza.  

• Rozważ umieszczenie urządzenia na północnej, wschodniej lub najlepiej 
zacienionej stronie domu. Umieszczenie klimatyzatora w miejscu narażonym na 
bezpośrednie działanie promieni słonecznych sprawia, że będzie musiał 
pracować ciężej i że będzie zużywać więcej energii.  

• Uszczelnij przestrzenie wokół klimatyzatora za pomocą uszczelki, aby zapobiec 
stratom chłodnego powietrza.  

• Regularnie czyść wentylatory chłodzące i elementy skraplacza oraz cewki, aby 
zapewnić wysoką sprawność klimatyzatora. Co miesiąc sprawdzaj filtr i, w razie 
potrzeby, wymień go.  

• Używaj pralki, suszarki, zmywarki i piekarnika wcześnie rano lub późno w nocy. 
Pomoże to również zmniejszyć poziom wilgotności i temperatury w domu.  

http://www.health.ny.gov/environmental/emergency/weather/hot#_blank


 

 

• Stosuj energooszczędne żarówki z oznaczeniem ENERGY STAR zamiast 
standardowych żarówek. Dzięki temu zużyjesz o 75% mniej energii.  

• Jeśli to możliwe, gotuj jedzenie w mikrofalówce. Kuchenki mikrofalowe zużywają 
około 50 procent mniej energii niż tradycyjne piekarniki.  

• Susz ubrania na sznurku na pranie. Jeśli używasz suszarki do ubrań, pamiętaj, 
aby przed każdym załadunkiem wyczyścić jej filtr zbierający kłaczki.  

• Zwracaj uwagę na zużycie wody w całym gospodarstwie domowym. Zamiast 
zużywać od 30 do 40 galonów wody do kąpieli, zainstaluj głowicę prysznicową o 
niskim przepływie, która zużywa mniej niż 3 galony na minutę.  

• Obniżenie ustawienia temperatury w pralce i płukanie w zimnej wodzie 
zmniejszy zużycie energii.  

• Dodatkowe wskazówki dotyczące oszczędzania energii są dostępne na stronie 
internetowej NYSERDA tutaj.  

  
###  

  

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