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GUBERNATOR CUOMO OGŁASZA ZAWIESZENIE BUDOWY DRÓG I MOSTÓW 
PODCZAS OBCHODÓW 4 LIPCA  

   
Ograniczenie zamknięcia pasów z powodu prowadzenia robót budowlanych w 

celu uspokojenia ruchu podczas świątecznego weekendu  
    

Kierowcom przypomina się o konieczności zdjęcia nogi z gazu i ustąpienia 
miejsca pojazdom uprzywilejowanym i serwisowym  

   
Gubernator Andrew M. Cuomo ogłosił dzisiaj, że tymczasowe zamknięcie pasów ruchu 
w związku z projektami budowy dróg i mostów na autostradach stanu Nowy Jork 
zostanie zawieszone od godz. 6:00 w piątek, 2 lipca, do godz. 6:00 we wtorek, 6 lipca, 
w celu uspokojenia ruchu podczas weekendu z obchodami 4 lipca.  
   
Kierowcy powinni pamiętać, że część prac może być kontynuowana za stałymi 
barierami betonowymi lub w zakresie napraw awaryjnych. Zawieszenie robót 
budowlanych wpisuje się w kontekst inicjatywy Drivers First gubernatora Cuomo, 
według której priorytetem jest wygoda kierowców w celu zminimalizowania zatorów na 
drodze i opóźnień w podróży z powodu robót prowadzonych na drogach i mostach.  
   
„W okresie wychodzenia z pandemii nowojorczycy wyrażają chęć świętowania Dnia 
Niepodległości i wyjazdów do miejsca obchodów, ale nawet w nowej normalności nadal 
obowiązują podstawowe przepisy i zasady bezpieczeństwa na drodze” – powiedział 
gubernator Cuomo. „Przypominam wszystkim kierowcom o konieczności ustępowania 
miejsca pojazdom uprzywilejowanym i serwisowym, o zachowaniu ostrożności i 
trzeźwości, abyśmy wszyscy mogli świętować radośnie i bezpiecznie”.  
   
Gubernator Cuomo przypomina kierowcom o konieczności przestrzegania ustawy o 
ustępowaniu miejsca pojazdom uprzywilejowanym, która zobowiązuje kierowców do 
zwolnienia i bezpiecznej zmiany pasa ruchu w przypadku zbliżania się pojazdów organów 
ścigania, straży pożarnej, karetek pogotowia ratunkowego, holowników oraz pojazdów 
budowlanych lub utrzymania dróg, które stoją w pasie drogi na terenie całego stanu.  
   
Parkingi na korzystanie z telefonu, w tym punkty park&ride, miejsca odpoczynku 
podróżnych, strefy serwisowe i parkingi wzdłuż autostrad stanowych wspierają działania 
stanu na rzecz ograniczenia dekoncentracji kierowców podczas prowadzenia pojazdów. 
Wszystkie parkingi na korzystanie z telefonu pozostaną otwarte, oferując miejsce, w 
którym kierowcy mogą bezpiecznie i wygodnie skorzystać z telefonu oraz innych 



urządzeń mobilnych, aby przeprowadzić rozmowę, wysłać SMS, skorzystać z nawigacji 
lub aplikacji mobilnych. Pisanie wiadomości podczas prowadzenia samochodu jest 
szczególnie niebezpieczne, ponieważ wymaga od kierowcy odwrócenia wzroku od 
drogi, zdjęcia rąk z kierownicy i odwrócenia uwagi od prowadzenia pojazdu.  
   
Wszystkie punkty informacyjne, miejsca odpoczynku i parkingi na terenie stanu Nowy 
Jork pozostaną otwarte, a toalety i automaty będą nadal dostępne. W celu zwiększenia 
bezpieczeństwa publicznego i zapobiegania rozprzestrzenianiu się COVID-19 wdrożono 
dodatkowe działania w zakresie sprzątania parkingów i punktów informacyjnych.  
   
Dyrektor Wykonawczy Thruway Authority w stanie Nowy Jork, Matthew J. Driscoll, 
powiedział: „Podczas tego świątecznego weekendu czasowo zawieszamy roboty 
budowlane, aby zminimalizować opóźnienia oraz pomóc kierowcom bezpiecznie i 
skutecznie dotrzeć do celu. Na drodze nadal jednak będą znajdować się pracownicy 
służb ratowniczych i drogowych, w związku z czym bardzo ważne jest, aby kierowcy 
zachowali czujność, zwolnili i zmienili pas ruchu, gdy zobaczą migające światła. Chcemy, 
aby każdy nowojorczyk spędził ten weekend bezpiecznie i przyjemnie”.  
   
Komisarz stanowego Departamentu Transportu, Marie Therese Dominguez, 
powiedziała: „Departament Transportu stanu Nowy Jork z dumą uczestniczy w inicjatywie 
Drivers First gubernatora Cuomo, która ma na celu pomóc nowojorczykom bezpiecznie 
dotrzeć do celu podróży przy jednoczesnym minimalizowaniu opóźnień. Życzymy wszystkim 
nowojorczykom bezpiecznego i wesołego Dnia Niepodległości oraz przypominamy o 
ostrożnej jeździe, zapięciu pasów, odłożeniu telefonu i uważnym prowadzeniu pojazdu, 
zwłaszcza w strefie robót drogowych. Nasi pracownicy na autostradach należą do rodziny 
Departamentu Transportu – prosimy o traktowanie ich z szacunkiem”.  
   
Komisarz DMV i Przewodniczący Komisji Gubernatora ds. Bezpieczeństwa 
Drogowego, Mark J.F. Schroeder, powiedział: „Wiem, że wszyscy są podekscytowani 
możliwością ponownego wyruszenia w drogę, a my chcemy, żeby wszyscy podróżni 
korzystali z tej możliwości w bezpieczny sposób. Prosimy o zapięcie pasów, 
przestrzeganie ograniczenia prędkości i zachowanie trzeźwości. Zawieszenie robót 
drogowych pomaga w usprawnieniu świątecznego ruchu na drodze, ale nadal należy 
zwolnić i zmienić pas ruchu, aby zapewnić pracownikom i służbom miejsce potrzebne do 
bezpiecznego wykonywania ich zadań. Gdziekolwiek państwo się wybierają – życzę 
udanego weekendu”.  
   
Nadinspektor policji stanu Nowy Jork, Kevin P. Bruen, powiedział: „Kierowcy 
przygotowują się do wyjazdów z okazji święta 4 lipca, a funkcjonariusze będą gotowi 
do wykonywania swoich zadań, aby wszystkim zapewnić bezpieczeństwo na drogach. 
Apelujemy do kierowców o wywiązanie się ze swoich obowiązków: przestrzeganie 
ograniczenia prędkości, odłożenie smartfona, zdjęcie nogi z gazu i zmianę pasa ruchu, 
gdy zobaczą pojazdy służb ratowniczych lub drogowych na poboczu. Bezpieczeństwo 
powinno być najwyższym priorytetem podczas podróży tego lata”.  
   



 
AAA prognozuje, że natężenie ruchu w ciągu świątecznego weekendu wróci prawie 
całkowicie do poziomu sprzed pandemii, wskutek czego liczba pojazdów na drogach 
podczas Dnia Niepodległości będzie plasować się na drugim miejscu za rekordową 
liczbą z 2019 roku. Przewiduje się, że w dniach od 1 lipca do 5 lipca ponad 47 mln osób 
wybierze się w podróż na odległość co najmniej 80 km od domu, co stanowi wzrost o 
blisko 40% w porównaniu do ubiegłego roku.  
   
Thruway Authority zachęca kierowców do pobrania aplikacji mobilnej dostępnej 
bezpłatnie na iPhone’y i urządzenia z systemem Android. Aplikacja oferuje kierowcom 
bezpośredni dostęp do danych dotyczących ruchu i nawigacji w czasie rzeczywistym 
podczas podróży. Kierowcy mogą także subskrybować otrzymywanie wiadomości e-
mailowych TRANSalert zawierających najnowsze informacje o warunkach drogowych 
na Thruway pod tym adresem.  
 
Podróżni mogą sprawdzić informacje z 511NY NYSDOT przed wyruszeniem w podróż, 
dzwoniąc pod numer 5-1-1, korzystając ze strony internetowej 511 pod tym adresem lub 
pobierając bezpłatną aplikację mobilną 511NY z iTunes lub Google Play. Ta bezpłatna 
usługa umożliwia sprawdzenie warunków drogowych, dostęp do podglądu z 2219 
kamer drogowych oraz do informacji lotniczych i tranzytowych. Aplikacja oferuje tryb 
Drive, w którym emituje alerty dźwiękowe wzdłuż wybranej trasy podczas jazdy, 
ostrzegając użytkownika o wypadkach i robotach drogowych.  
   
Departament ds. Pojazdów Silnikowych apeluje do kierowców o korzystanie z aplikacji 
Have a Plan w celu znalezienia bezpiecznej drogi do domu z miejsca świętowania w 
przypadku spożycia alkoholu. Ta bezpłatna aplikacja udostępniona przez Komisję 
Gubernatora ds. Bezpieczeństwa Drogowego i Fundację NYS STOP-DWI umożliwia 
użytkownikom wyznaczenie kierowcy, wezwanie taksówki lub skorzystanie z opcji 
wspólnego dojazdu oraz sprawdzenie konsekwencji prowadzenia pojazdu pod wpływem 
środków odurzających. Użytkownik może nawet skorzystać z tej aplikacji, aby zgłosić 
prowadzenie pojazdu przez kierowcę nietrzeźwego bądź będącego pod wpływem 
narkotyków. Aplikacja jest dostępna na smartfony Apple, Android i Windows.  
   
Zachęcamy do obserwowania Departamentu Transportu stanu Nowy Jork na 
Twitterze: @NYSDOT oraz na Facebooku: New York State Department of Transportation.  
   
Zachęcamy do obserwowania Thruway Authority na Twitterze: @NYSThruway i na 
Facebooku: New York State Thruway Authority lub do pobrania bezpłatnej aplikacji 
mobilnej Thruway.  
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