
 
 גאווערנער ענדרו מ. קאומאו    7/1/2021  אויף תיכף ארויסצוגעבן:

 
 

גאווערנער קאומאו אנאנסירט צייטווייליגע אפשטעל פון ראוד און בריק קאנסטרוקציע אין פארלויף  
 ׳טען יולי האלידעי  4פון דעם 

   
פארשליסונגען איינגעצוימט צו פארלייכטערן דאס ארומפארן דעם  -פארבינדענע לעין-קאנסטרוקציע

 וואך  -חאגע סוף
     

פארן שטייטער און זיך אפרוקן פאר ראודסייד עמערדזשענסי   מאטאריסטן ווערן שטארקן געבעטן צו
 און מעינטענענס וויהיקלס 

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

אינדערפרי   6בריק קאנסטרוקציע פראיעקטן אויף ניו יארק סטעיט הייוועיס וועלן סוספענדירט ווערן פון 
, אויף צו פארלייכטערן דאס ארומפארן דורכאויס דעם  6אינדערפרי דינסטאג, יולי   6, ביז  2פרייטאג, יולי  

 ׳טען יולי האלידעי וויקענד. 4
   

מאטאריסטן זאלן וויסן אז געוויסע ארבעט קען מעגליך אנגיין הינטער פערמאנענטע קאנקרעטע ווענט  
ונגען. די קאנסטרוקציע סוספענסיע איז אין איינקלאנג מיט אדער פאר עמערדזשענסי פארריכט

גאווערנער קאומאו׳ס ׳דרייווערס פירסט׳ איניציאטיוו, וועלכע פריאריזירט די באקוועמליכקייט פון  
 מאטאריסטן צו מינימיזירן טראפיק אנלייגעניש און רייזע אפהאלטונגען צוליב ראוד און בריק ארבעט.  

   
״אין דער צייט וואס מיר קומען ארויס פון דער פאנדעמיע זענען ניו יארקער פול מיט חשק צו פייערן דעם  

-׳אינדעפענדענס דעי׳ און פארן צו זייער האלידעי דעסטינאצע, אבער אפילו אין אונזער ניי נארמאלקייט
האט גאווערנער ון געזעצן,״ צושטאנד זענען נאך אלץ גילטיג די געווענליכע ראוד זיכערהייט מאסנאמען א

״איך בעט שטארק פון אלע מאטאריסטן מען זאל זיך אפרוקן פאר עמערדזשענסי אדער  קאומאו געזאגט.
מעינטענענס וויהיקלס אויף די וועגן, בלייבן וואך און דרייוו׳ן ניכטערערהייט כדי מיר זאלן אלע קענען פייערן  

 מיט זיכערהייט און פרייד.״  
   

קאומאו בעט שטארק אלע מאטאריסטן זאלן נאכפאלגן דעם סטעיט׳ס ׳רוק זיך אפ׳ געזעץ,   גאווערנער
וועלכע פארלאנגט פון מאטאריסטן צו פארן מער פאמעליך און זיך אפרוקן ווען ביי דער זייט שטייען  

אפגעשטעלט געזעץ אינפארסירער וויהיקלס, פייער לעשער, אמבולאנסן, שלעפער טראקס, און  
 ציע אדער מעינטענענס וויהיקלס לענגאויס דעם סטעיט.  קאנסטרוק

   
רייד איינריכטונגען, רעסט סטאפס, סערוויס געגנטער, און  -און-טעקסט סטאפס, אריינגערעכנט פארק

פארקינג פלעצער לענגאויס סטעיט הייוועיס שטיצן די באמיאונגען פון דעם סטעיט צו רעדוצירן  
סט סטאפס וועלן בלייבן אפן, צושטעלנדיג א פלאץ וואו דרייווערס קענען  אומפארזיכטיגע דרייוון. אלע טעק

באקוועמערהייט און זיכערערהייט ניצן זייערע טעלעפאנס און אנדערע מאביל דעווייסעס פאר רופן, טעקסטן, 
נגט נאוויגירן, און ניצן סעלפאן עפס. טעקסט׳ן בשעת׳ן דרייוו׳ן איז ספעציעל געפארפול, וויבאלד עס פארלא
 פון מאטאריסטן אראפצונעמען די אויגן פון ראוד, די הענט פון דאס רעדל, און דעם פון דאס דרייוו׳ען.   



   
אלע וועלקאם צענטערס, אפרו פלעצער און טעקסט סטאפס אין ניו יארק סטעיט וועלן בלייבן אפן און  

צו פארבעסערן פובליק זיכערהייט און   וואש צימערן און ווענדינג סערוויסעס וועלן ווייטער זיין עוועילעבל.
זענען איינגעפירט געווארן ספעציעלע רייניגונגס מאסנאמען   19-פארמיידן דער פארשפרייטונג פון קאוויד

 ביי אפרו סטאפס און וועלקאם צענטערס. 
   

 וועי אויטאריטעט עקזעקיוטיוו דירעקטאר מעטיו דז. דריסקאל האט געזאגט,-ניו יארק סטעיט טרו
דעם האלידעי וויקענד וועלן מיט צייטווייליג אפשטעלן קאנסטרוקציע אויף צו מינימיזירן אפהאלטונגען און  ״

העלפן מאטאריסטן אנקומען צו זייערע האלידעי דעסטינאצע אויפ׳ן בעסטן און זיכערסטן אופן. פונדעסטוועגן  
וויכטיג פאר  -ד, און דערפאר איז הויפטוועלן עמערדזשענסי און ראודסייד ארבעטער ווייטער זיין אויפ׳ן ראו

מאטאריסטן צו בלייבן פארזיכטיג, פארן שטאטער, און זיך אפרוקן ווען זיי זעען בליטשקעדיגע לייטס. מיר  
 אנגעפולטער האלידעי וויקענד.״  -ווילן אז יעדע ניו יארקער זאל האבן א זיכערער און הנאה

   
 מישענער מארי טערעסע דאמינגעז האט געזאגט,סטעיט דעפארטמענט אוו טראנספארטעישען קא

״דער ניו יארק סטעיט דעפארטמענט אוו טראנספארטעישען שטאלצירט זיך צו זיין א שטאנדטייל פון  
גאווערנער קאומאו׳ס ׳דרייווערס פירסט׳ איניציאטיוו, וועלכע וועט העלפן ניו יארקער אנקומען צו זייערע  

מיר וואונשן פאר אלע ניו   און מיט די קלענסטע מאס אפהאלטונגען.האלידעי דעסטינאצעס זיכערערהייט 
יארקער א זיכערער און פריילעכער ׳אינדעפענדענס דעי׳ און ביטע געדענקט צו דרייוו׳ען פארזיכטיג, טראגן  

אייער סיטבעלט, אוועקלייגן דעם טעלעפאן און האלטן קאפ, איבערהויפט ווען איר פארט אין אן ארבעט זאון.  
 ביטע גיבט זיי אפ אייער רעספעקט.    --פאמיליע  DOTנזערע הייוועי ארבעטער זענען א טייל פון דעם או
   

DMV  קאמישענער אוןGTSC  ,״איך ווייס אז יעדער   טשערמאן מארק דז. פ. שראודער האט געזאגט
ארומפארער זאלן דאס איז דערהייטערט צו קענען נאכאמאל ארויסגיין אויף די וועגן, און מיר ווילן אז אלע 

קענען טון זיכערערהייט. ביטע ניצט אייער סיטבעלט, פאלגט דעם ספיד לימיט, און בלייבט ניכטער.  
סוספענדירן ראוד ארבעט העלפט אז די האלידעי ארומפארן זאל גיין מער גלאטיג, אבער ביטע האלט 

ארבעטער און עמערדזשענסי   ווייטער אן צו פארן מער פאמעליך און זיך אפרוקן צו געבן הייוועי
וואו אומער אייער   מאנשאפטן דאס פלאץ וואס זיי דארפן צו קענען טון זייער ארבעט זיכערערהייט.

 דעסטינאציע, זאלט איר האבן א פארגעניגן דעם האלידעי וויקענד.״  
   

יסטן גרייטן  ״אזוי ווי מאטאר סטעיט פאליציי במקום סופעראינטענדענט קעווין פ. ברוען האט געזאגט,
׳טען יולי האלידעי וועלן טרופערס שטיין גרייט צו טון זייערס אויף צו האלטן  4זיך ארומצופארן פאר דעם  

די וועגן זיכער פאר א יעדן. מיר בעטן שטארק אז אלע דרייווערס זאלן טון זייערס דורך נאכפאלגן די  
זיך אפרוקן אויף דער זייט און פארן   אנגעגעבענע ספיד לימיטס, אוועקלייגן זייערע טעלעפאנען, און

שטאטער ווען זיי זעען עמערדזשענסי אדער הייוועי וויהיקלס אפגעשטעלט ביי דער זייט פון דער ראוד.   
 ביטע מאכט סעיפטי אייער העכסטע פריאריטעט.״  

   
AAA וואך וועט זיין באלד אזוי פיל ווי  -אין פארלויף פון דעם חאגע סוף זאגט פאר אז דאס ארומפארן

העכסטער מאס ׳אינדעפענדענס דעי׳ ארומפארן אויפ׳ן  -פאר׳ן פאנדעמיע, און עס דארף צו זיין דער צווייט
ווערט ערווארטעט אז מער ווי   5ביז נאך יולי  1. פון יולי 2019רעקארד, דאס פריערדיגע מאל זייענדיג 

  40מייל אדער מער פון זייערע היימען, א העכערונג פון באלד  50ליאן מענטשן וועלן פארן מי 47
 פראצענט אין פארגלייך צו פאראיאר. 

   
, וועלכע עס איז צו  מאביל עפוועי אויטאריטעט דערמוטיגט מאטאריסטן צו דאונלאד׳ען איר -די טרו

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

https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=133e60c1-4ca559e5-133c99f4-000babd9f8b3-254fdc30865de460&q=1&e=eb10cfb1-9d6f-4c50-8eb8-5bdc84e7c2a8&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


שטעלן צו די לעצטע טראפיק באריכטן לענגאויס  אימעילס, וועלכע TRANSalertזיך אויפשרייבן פאר 
 .  דאוועי, -דעם טרו

 
בעפאר מען גייט ארויס אויף די וועגן, דורך   NYSDOTפון  511NYארומפארער קענען אויך נאכקוקן די 

מאביל עפ אויף   511NY, אדער דאונלאוד׳ען בחנם דעם  דאוועבזייטל   511ען דעם  , באזוכ1-1-5רופן  
׳אייטונס׳ אדער ׳גוגל פלעי׳. דער אומזיסטער סערוויס ערלויבט פאר באניצער נאכצוקוקן ראוד  

טראפיק קאמערעס, און זיך אנבינדן מיט לופט און טראנזיט אינפארמאציע. דער   2219אומשטענדן, זען 
יס דעם אויסגעקליבענעם וועג  עפ פיגורירט ׳דרייוו מאוד׳, וועלכע שטעלט צו הערעוודיגע אנזאגן לענגאו

 בשעת מען דרייוו׳ט, צו ווארענען וועגן אינצידענטן און קאנסטרוקציע. 
   

עפ צו   העוו א פלעןדער דעפארטמענט אוו מאטאר וויהיקלס בעט שטארק פון אלע דרייווערס צו ניצן דעם 
יסטער עפ פון העלפן געפונען א זיכערער וועג אהיים פון א פייערונג וואו מען וועט מעגליך טרונקען. דער אומז

פאנדעישען ערלויבט פאר באניצער  NYS STOP-DWIדעם גאווערנער׳ס טראפיק סעיפטי קאמיטע און דער  
שעיר, און איבערצוקוקן די קאנסעקווענצען פון  -צו דעזיגנירן א דרייווער, באשטעלן א טעקסי אדער א רייד

כטן אן אנגעטרונקענער אדער אן  אומפעאיג דרייוו׳ען. באניצער קענען אפילו ניצן דעם עפ צו בארי
 אנגע׳דראג׳טער דרייווער. דער עפ קען מען באקומען פאר ׳עפל׳, ׳ענדראויד׳, און ׳ווינדאוס׳ סמארטפאנס. 

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

 .  דעפארטמענט אוו טראנספארטעישען
   

ניו יארק  און אויף פעיסבוק ביי  NYSThruway@וועי אויטאריטעט אויף טוויטער:  -פאלגט נאך דער טרו
 .  עפ אומזיסטע מאבילוועי׳ס -אדער דאונלאד׳ט דער טרו וועי אויטאריטעט-סטעיט טרו
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