
 

 

 
 גאווערנאר ענדרו מ. קאומאו   6/4/2021 אויף תיכף ארויסצוגעבן:

 

 

גאווערנער קאומאו דערמוטיגט ניו יארקער זאלן זיך גרייטן פאר א פארלענגערטע פעריאד פון  
  עקסטרעמע היצן אנגעהויבן זונטאג

  
הויכע טעמפעראטורן און פארמערטע יומידיטי קען שטעלן אין געפאר די מער ריזיקירטע אפטיילן 

  פון דעם באפעלקערונג, אריינגערעכנט די עלטערע און קליינע קינדער
  

גאווערנאר ענדרו מ. קאומאו האט היינט געבעטן ניו יארקער איבער דעם גאנצן סטעיט זיך צו גרייטן  
אויף א לענגערע שטיק צייט פון הויכע היצן און יומידיטי וואס איז ערווארטעט אויף אנצוהייבן זונטאג און  

ער  90ביז די נידעריגע  היץ אינדעקס ציפערן קענען מעגליך דערגרייכן  אנהאלטן ביז אינמיטן וואך. 
ניו   במשך דעם גאנצן צייט פעריאד און יומידיטי גרארן זענען ערווארטעט צו בלייבן הויך דורכאויס.

פאר א   יארקער זאלן נאכקוקן די לאקאלע וועטער פאראויס־זאגן פאר די קראנטסטע אינפארמאציע.
ווי אויך די לעצטע פארקעסטן, באזוכט דעם  פולע רשימה פון וועטער וואכן, ווערענונגן, און אנווייזונגען, 

  .וועבזייטל ׳נאציאנאלען וועטער סערוויס
  

וועט אט־אט זיך אויסלייגן איבער דעם סטעיט מיט שוויצנדע   2021"די ערשטע היץ כוואליע פון 
טעמפעראטורן און דיקע יומידיטי אויף עטליכע טעג אנגעהויבן זונטאג, און איך בעט אלע ניו יארקער  

האט גאווערנער   זאלן נעמען שריטן צו פארמיידן היץ־פארבינדענע קראנקייטן אדער אנדערע שאדן," 
גע קינדער, עלטערע מענטשן, און די וואס ליידן פון רעספעראטארי פראבלעמען "אינ קאומאו געזאגט.

קוקט נאך אויף אייערע שכנים און פארברענג   קענען זיין ספעציעל אומבאשיצט אין די סארט וועטער. 
אינדרויסן וואס ווייניגער כדי צו פארזיכערן אז איר מיט אייערע נאנטע בלייבן אפגעהיטן און געזונט  

  " די עקסטרעמע טעמפעראטורן. במשך
  

א היץ קעפל וואס שוועבט יעצט איבער דעם לאנד און רוקט זיך אויף מזרח וועט זיך צוזאמטרעפן מיט  
פייכטקייט פון דרום־מזרח אויף צו שאפן עקסטרעם הויכע טעמפעראטורן און יומידיטי איבער דעם  

טאלן און נידעריגע ערטער קענען גרייכן ארום   סטעיט אנגעהויבן זונטאג און אנהאלטנדיג ביז דינסטאג.
ער פאראויסגעזאגט פאר דעם גאנצן סטעיט  90אויף זונטאג, מיט טעמפעראטורן אין די נידעריגע   90

אפילו אויף הויכע שטחים איז   ער.60אויף מאנטאג און דינסטאג, מיט טוי־פונקטן גרייכן הויך אין די 
ער אין די בערגלעך און  80וענליך ווארעם, מיט נידעריגע צו מיטל  ערווארטעט אז עס וועט זיין אויסערגעו

נידעריגע היצן איבערנאכט וועט מאכן שוויציג און מילד, מיט טעמפעראטורן וואס וועלן   אין די מאונטענס.
  ער.60פאלן אריין אין די מיטל צו העכערע 

  
ריזיקירונג פאר היץ אנגעצויגנקייט און  דער דאזיגער פעריאד פון הייסע וועטער וועט גורם זיין העכערע 

מענטשן וואס זענען עלול געשעדיגט צו ווערן פון היצן אדער צו ליידן היץ   היץ־פארבינדענע מחלות.
אריינגערעכנט אינגע קינדער, עלטערע מענטשן, די וואס מאכן עקסערסייז  — פארבינדענע קראנקייטן 

ע פיזישע ארבעט, און די וואס ליידן פון רעספעראטארי  אינדרויסן, די וואס פארנעמען זיך מיט שווער
זאלן נעמען נויטיגע שריטן צו בלייבן קיל בשעת  —פראבלעמען, ווי צ.ב.ש. אסטמא, א.ד.ג. 

  טעמפעראטורן גייען ארויף. 
  

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


 

 

  עצות פאר היצן
אויסערגעווענליכע היץ איז דער גרעסטער גורם פון פארמיידליכע און וועטער־פארבינדענע יערליכע  

לויט דעם פעדעראלען ׳צענטער פאר דיזיעז   טויטפעלער, איבערהויפט צווישן עלטערע מענטשן.
י  פארמיידליכע טויטפעלער יערליך אין ד 600קאנטראל און פרעווענשען׳ זענען היצן גורם מער ווי  

  פאראייניגטע שטאטן.
  די פארלגענדע מענטשן זענען די מערסטע ריזיקירט:

  עלטערע מענטשן און קליינע קינדער ווערן די מערסטע געטראפן •
  איבערוואגיגע/שווערלייביגע מענטשן •
  מענטשן וואס נעמען געוויסע מעדיצינען אדער דראגס •

  
  זייט אנגעגרייט

פארמיידט איבערמידליכע אקטיוויטעטן און עקסערסייז, איבערהויפט ווען דער זון שיינט דאס  •
  .pm 4ביז  am 11מערסטע, צווישן די שעות  

  .am 7און  am 4עקסערסייז און אקטיוויטעטן זאל מען טון גאר אינדערפרי צווישן   •
  נקען.טרונקט גענוג וואסער און אנדערע נישט־קאפינירטע געטרא •
בלייבט נישט אונטער דער זון און פרובירט אייך אפצוקילן אין אן עיר־קאנדישענ׳טער בנין אויף   •

די זון הייצט אייך אינערווייניג אין קערפער,   עטליכע שעה אין די הייסטע צייטן פון דעם טאג.
אץ מיט עיר  אויב איר האט נישט קיין צוטריט צו א פל  וועלכע עס קען גורם זיין דעהיידרעישען. 

קאנדישען, בלייבט אויף דאס נידעריגסטע שטאק מעגליך, ארויס פון אונטער דער זון, אדער  
  גייט צו אן עפנטליכע פלאץ מיט עיר קאנדישען.

אויב דארפט איר ארויסגיין אינדרויסן, טראגט זון־אפשיץ מיט א הויך זון־שיץ פאקטאר,  •
ווען אינדרויסן,   צו באשיצן אייער פנים און קאפ. , און א הוט אויף 14ווייניגסטנס עס.פי.עף.  

דעקט צו אייער הויט וואס מער מעגליך   טראגט לויזע, לייכטע, און ליכטיג־קאלירטע קליידונג.
  אויף צו פארמיידן זון־ברען און די עפעקטן פון די זון אויף אייער קערפער.

לאזט נישט קיין קינדער, בעלי חיים, אדער די וועלכע נויטיגן זיך אין ספעציעלע אויפזע אין א   •
טעמפעראטורן   גע׳פארק׳טע קאר אדער וויהיקל אין דער צייט פון גאר שטארקע זומער היצן.

 גראד פאהרענהייט. 150אינעווייניג אין א פארמאכטן אויטא קענען זייער שנעל גרייכן איבער  
נטבלויזן צו אזעלכע הויכע טעמפעראטורן קען ברענגען צום טויט אין ווייניגער פון איין  זיך א

  מינוט.
באמיט אייך אריינצוקוקן ביי אייערע שכנים במשך דעם היעט־וועיוו, איבערהויפט אויב זיי זענען   •

מאכט  עלטערע מענטשן, אדער האבן אינגע קינדער, אדער האבן ספעציעלע באדערפענישן.
  ער עס איז דא גענוג עסן און וואסער פאר בעלי־חיים ביי אייך אין שטוב.זיכ

  
  באקענט אייך מיט די סימנים פון היץ־פארבינדענע קראנקהייט

אויף איר   911רופט  פארלענגערטע אנטבלויזונג צו היצן קענען זיין שעדליך און צומאל אפילו פאטאל.
  אדער סימפטאמען פון היץ קראנקהייט, אריינגערעכנט: אדער איינער וואס איר קענט ווייזט סימנים

  קאפ־וויי •
  שווינדלען פאר די אויגן •
  מוסקל קראמפן •
  פאראיבל אדער חלשות •
  מייקענען/וואמיט •

  
  .דרוקט דא פאר מער אינפארמאציע אויף וויאזוי זיך האלטן אפגעהיטן אין צייטן פון שווערע היצן,

  
  ניו יארקער ווערן שטארק געבעטן צו קאנסערווירן עלעקטריסיטי

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


 

 

אז מען נעמט קלוגע שריטן צו רעדוצירן ענערגיע באניץ, איבערהויפט ווען דער פארלאנג איז דאס  
העכסטע וועט נישט נאר פארלייכטערן די סטעיט׳ס אנגעלאדנטקייט ווען דער באניץ איז דאס העכסטע, 

 טייערסטע. נאר עס וועט אויך שפארן געלט פאר קאנסומערס אין די צייטן ווען עלעקטריציטעט איז דאס
אויף צו רעדוצירן ענערגיע באניצן, איבערהויפט אין די צייטן וואס די אלגעמיינע באניץ איז דאס 

העכסטע, ווערט דער פובליק דערמוטיגט צו נעמען די פאלגנדע ענערגיע־שפאר מאסנאמען וועלכע  
  קאסטן ווייניג אדער גארנישט:

אייער היים אויף דער זייט וואו עס איז דא  פארמאכט די פירהאנגען, פענסטער, און טירן פון •
  דאס מערסטע זון, אויף צו רעדוצירן סאלאר היץ איינזאמלונג.

לעשט אויס די עיר קאנדישען און אנדערע עפלייענסעס ווען איז זענט נישט אינדערהיים, און   •
 יים.ניצט א שבת זייגער אנצוצונדן דעם עיר קאנדישען א האלבע שעה פאר איר קומט אן אה

ניצט פארגעשריטענע ׳פאווער סטריפס׳ אויף צו ׳אויסלעשן צענטראל׳ אייערע שטוב 
  עפלייענסעס אויף צו שפארן ענערגיע.

 אויב קויפט איר אן עיר קאנדישענער, זוכט אזא מאדעל מיט ׳ענערדזשי סטאר׳ קוואליפיצירונג. •
ענערגיע ווי די געווענליכע   פראצענט ווייניגער 25׳ענערדזשי סטאר׳ עיר קאנדישען ניצן ביז 

  מאדעלס.
גראד   10א ווענטילאטאר, אדער א ׳פען׳, קען מאכן א צימער זאל זיך שפירן מיט פינף צו   •

  פראצענט ווייניגער ענערגיע ווי עיר קאנדישענס. 80ווייניגער און ניצט 
י אפקיל  גראד אדער העכער, כדי צו שפארן אויף ד  78שטעלט אן אייער עיר קאנדישען אויף   •

  קאסטן.
פלאצירט אייער עיר קאנדישען אין א צענטראלער פענסטער, ווי איידער אין א ווינקל, כדי צו   •

  ערמעגליכן בעסערע לופט באוועגונג.
נעמט אין באטראכט צו לייגן אייער עיר קאנדישען אויף צפון זייט, מזרח זייט, אדער דאס  •

ר עיר קאנדישען וועט דארפן ארבעטן שווערער  אייע מערסט פארשאטנטע זייט פון אייער הויז. 
  און ניצן מער ענערגיע אויב עס איז אנטבלויזט קעגן דער זון־שיין.

פארשטאפט די פלעצער ארום דעם עיר קאנדישען מיט קאולק אויף צו פארמיידן פאר די קילע   •
  לופט צו אנטלויפן.

יעלס צו פארזיכערן אז אייער עיר  רייניגט דעם קילונג און קאנדענסער פענס ווי אויך די קאו •
קאנדישען ארבעט אויפ׳ן בעסטן אופן, און באקוקט דעם פילטער יעדע מאנאט און טוישט עס  

  אויס לויט ווי מען דארף.
ניצט עפלייענסעס ווי צ.ב.ש. וואש מאשינען, דרייערד, דישוואשערס, און אויוונס גאר אינדערפרי   •

ך העלפן רעדוצירן די היץ אין די יומידיטי ביי אייך  דאס וועט אוי אדער שפעט ביי נאכט.
  אינדערהיים.

ניצט די ענערגיע שפארעוודיגע ׳ענערגדזשי סטאר׳ קוואליפיצירטע לייט באלבס ווי איידער די   •
פראצענט ווייניגער   75געווענליכע ׳אינקאנדעססענט׳ לייט באלבס, און איר קענט ניצן ביז 

  ענערגיע.
פראצענט   50מייקראוועיוו אויוונס ניצן אומגעפער   ניצט אייער מייקראוועיוו ווען עס איז מעגליך. •

  ווייניגער ענערגיע ווי געווענליכע אויוונס.
אויב איר ניצט א דרייער פאר די וועש, פארגעסט  טריקנט אפ וועש אויף א קליידער שטריק. •

  נישט צו רייניגן דעם ׳לינט׳ כאפער פאר יעדער לאוד.
 זייט פארזיכטיג אויף די אלע מיטלען וואס איר קענט שפארן וואסער וואו אימער אין אייער היים. •

פלאו   גאלאנען וואסער אויף זיך צו באדן, אינסטאלירט א ׳לאו  40צו   30אנשטאט צו ניצן 
  גאלאן א מינוט.  3שאויער־העד׳, וועלכע עס ניצט ווייניגער ווי 

רעדוצירן די טעמפעראטור אויף איידער וואש מאשין און אויסצושווענקן אין קאלטע וואסער וועט   •
  רעדוצירן ענערגיע באניץ.

ל פון  נאך עצות אויף וויאזוי איר קענט שפארן ענערגיע קענט איר באקומען אויף דעם וועבזייט •
NYSERDA  דורך דריקן דא.  

https://www.nyserda.ny.gov/Residents-and-Homeowners/At-Home/Energy-Saving-Tips


 

 

  
###  

  

 
 www.governor.ny.govנאך נייעס קען מען באקומען ביי  

   press.office@exec.ny.gov518.474.8418  |ניו יארק סטעיט | עקזעקיוטיוו קאמער | 
 

 זיך אויסשרייבן 

 

http://www.governor.ny.gov/
mailto:press.office@exec.ny.gov
https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=d75fef31-88c4d7f6-d75d1604-000babd9f75c-3ee825c43fea0e79&q=1&e=2ba195f6-1e62-4c54-adfa-e1db8a11968f&u=https%3A%2F%2Fit.cwnls.com%2Fapp%2Fitpage.nsf%2Funsubscribe.xsp%3Faction%3Dunsubscribe%26id%3D1100PRESD1E07E844C80CCF0852586EA005AD3A500000000000000000000000000000000

