
 
 גאווערנער ענדרו מ. קאומאו    6/30/2021  אויף תיכף ארויסצוגעבן:

 
 

מיליאן ברידזש דעק איבערטוישונג און   $47.6גאווערנער קאומאו אנאנסירט דער אנהייב פון 
    הודסאן בריק- אויף-רעהאביליטירונג פראיעקט אויף דעם קעסטלטאן

  
יעריגע פראיעקט פיגורירט ברידזש דעק איבערטוישונג פאר וועסטבאונד לעינס און דעק -מולטי

 ג איבערדעק אויף די איסטבאונד לעינס פארריכטונגען און פארפלאסטערונ
  

הודסאן בריק איז א הויפט באהעפטער צווישן רענעסעלער און אלבאני קאונטיס און  - אויף-קעסטלטאן
 מיליאן וויהיקלס יערליך   6.2סערווירט מער ווי 

  
מאטאריסטן ווערן שטארק געבעטן צו זיין באווארענט און זיך רישען אויף טראפיק ענדערונגען 

 במשך דעם פראיעקט  
   

. קאומאו האט היינט געמאלדן דער אנהייב פון קאנסטרוקציע אויף א הויפט  גאווערנער ענדרו מ
וועי  -הודסאן בריק אויף דער ניו יארק סטעיט טרו-אויף-אייגנשאפט פארבעסערונג אויף דעם קעסטלטאן

(I-90 בערקשייר אפטייל. דער )מיליאן דעק איבערטוישונג און רעהאביליטירונג פראיעקט רעכנט   $47.6
אריין דאס גאנצע איבערטוישן פון די וועסטבאונד רייזע לעינס און דעק פארריכטונגען און  

ונגען און  אייזענעס פארריכט-אויספלאסטערונג איבערדעק אויף די איסטבאונד רייזע לעינס, ווי אויך בריק
 אנדערע סעיפטי פארבעסערונגען.  

   
״אלס טייל פון אונזערע באמיאונגען אויף אויפצובויען אויף צוריק אויף בעסער האלטן מיר ווייטער אן  

נאכצוגיין אן אגרעסיווע אינפראסטרוקטור פראגראם וואס מאכט די אינוועסטירונגען וועלכע זענען נייטיג  
״די   האט גאווערנער קאומאו געזאגט.און בריקן לענגאויס ניו יארק,״  אויף צו פארשטערקערן ראודס

הודסאן בריק וועלן נישט נאר פארזיכערן אז דער  -אויף-אפגרעידס וואס ווערן געמאכט אויף קעסטלטאן
סטרוקטור וועט ווייטער זיין זיכער און פארלעסליך פאר מאטאריסטן ווייט אריין אין דעם צוקונפט, נאר עס 

    אויך שטיצן דאס אנגייענדע פלוס פון מסחר איבעראויס דעם קאפיטאל ראיאן.וועט 
   

הודסאן בריק, מער באקאנט אלס דער קעסטלטאן בריק, האט זיך געעפנט צו דער  -אויף-דער קעסטלטאן
און ציט זיך אומגעפער איין מייל אין לענג, באהעפטנדיג דער בערקשייר אפטייל צו   158פארקער אין 

טעגליך,   17,000מיליאן וויהיקלס פארן יערליך, אדער   6.2וועי׳ס הויפט וועג. אומגעפער -ודעם טר
איבער דער איקאנישער בלויער אייזענער בריק וועלכע עס באהעפט אלבאני און רענעסעלער קאונטיס 

 איבער דעם הודסאן ריווער. 
   

״די אויטאריטעט  דריסקאל האט געזאגט,וועי אויטאריטעט עקזעקיוטיוו דירעקטאר מעטיו דזש. -טרו
האלט ווייטער אן סטראטעגיש צוריק צו אינוועסטירן די טאלל דאלארען אויף צו טראנספארמירן און  

וועי סיסטעם, וועלכע איז ברייט באוואוסט אלס איינע פון די זיכערסטע און מערסט  -מאדערניזירן דעם טרו
עם לאנד. דער קעסטלטאן בריק איז איינע פון די לענגסטע  הייוועי סיסטעמען אין ד-פארלעסליכע סופער

איבערגאנג וועגן אין אונזער סיסטעם, און דער פראיעקט וועט פארזיכערן אז עס וועט אנהאלטן ווייט אין  
 דעם צוקונפט.״  



   

דער פראיעקט ווערט דורכגעפירט דורך על. און טי. קאנסטרוקציע פון ריטשמאנדוויל, ניו יארק  
 רי קאונטי(. )שאוהא

   
קאנסטרוקציע וועט פארקומען אין באזונדערע פאזעס און טראפיק וועט מען איבערציען און רעדוצירן צו  

, וועט אלע איסטבאונד 1איין לעין אין יעדע ריכטונג אין פארלויף פון יעדע פאזע. אין פארלויף פון פאזע 
ועסטבאונד שפאן דורך אן איבערגאנג בשעת ( ווערן איבערגעפירט אויף דעם ו21Aטראפיק )פון עקזיט 

די ארבעט מאנשאפטן פארענדיגן די פארריכטונגען אויף דעם דעק און דער אויבערפלאך אויף די  
 איסטבאונד לעינס.  

   
וועי מעינליין( איבערגעפירט  -וועט אלע וועסטבאונד טראפיק )פארנדיג צום טרו 2אין פארלויף פון פאזע 

רריכטעטער איסטבאונד שפאן און ארבעט מאנשאפטן וועלן אויספירן א פולן דעק  פא-ווערן צו דער ניי
איבערטוישונג אויף די וועסטבאונד לעינס. דער פראיעקט ווערט געפלאנט אויף צו זיין מערסטנס 

 .  2022פארענדיגט ביים ענדע פון  
   

ען, אריינגערעכנט נייע  דער פראיעקט אנטהאלט אויך אין צוגאב פארשידענע זיכערהייט פארבעסערונג
אויבערפלאך ביי יעדע עק פון דער בריק, א נייע פירצוים, נייע שפיץ ליכט אויף דעם בריק, און  

 פארשידענע פעלזן פארריכטונגען.  
   

אפצאל סומעס געדאפלט פאר -מאטאריסטן ווערן דערמאנט אז אין ניו יארק סטעיט זענען אלע שטראף
,  2005עט זאון. אין איינקלאנג מיט דער ארבעט זאון זיכערהייט אקט פון ספיד פארלעצונגען אין אן ארב

צוויי אדער מער באשולדיגונגען פון ספיד פארלעצונגען אין אן ארבעט זאון קען גורם זיין דאס סוספענדירן  
 פון דעם מענטש׳ס דרייווער לייסענס. 

   
וועלכע עס   מאביל עפו דאונלאד׳ען די  פאר די לעצטע רייזע אינפארמאציע ווערן מאטאריסטן געראטן צ 

דער עפ שטעלט צו דירעקט פאר   פאן און ענדראוד סמארטפאנס.-איז צו באקומען בחנם אויף איי
צייטיגע טראפיק און נאוויגאציע הילף בשעת מען איז אויפ׳ן וועג. פארער  -מאטאריסטן לעבעדיגע און עכט

וועלכע עס   פארער מאפע-רייזעוועי אויטאריטעט׳ס אינטעראקטיווע -קענען אויך באזוכן דעם טרו
 פיגורירט לעבעדיגע טראפיק קאמערעס. 

   
אימעילס, וועלכע שטעלן צו די לעצטע טראפיק   TRANSalertמאטאריסטן קענען זיך אויפשרייבן פאר 

 צייטיגע אפדעיטס קענען מאטאריסטן נאכפאלגן -וועי, דא. פאר עכט-באריכטן לענגאויס דעם טרו
ThruwayTraffic@  אויף טוויטער אדער באזוכןwww.thruway.ny.gov   צו זען אין אינטעראקטיווע

 וועי און אנדערע ניו יארק סטעיט וועגן.  -דן פאר דער טרומאפע פון טראפיק אומשטענ
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