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 גאווערנער האקול אנאנסירט רעזולטאטן פון אויספארשונג אין סובוועי ענערגיע אויסלעש 
  

עי וועט איינפירן לינדערונג שריטן און פארבעסערטע פראטאקאלן צו פארמיידן דאס  -טי-עם
 אינצידענט  29איבער׳חזר׳ען פון דעם אוגוסט 

  
עי  -טי -גאווערנער דירעקטירט איבערזיכט פון אפעראציע קאנטראל צענטערס לענגאויס גאנצער עם

 שוואכקייטן   יעלעצו אידענטיפיצירן און פאררעכטן סיי וועלכע פאטענצ
  

גאווערנער קעטי האקול האט היינט אנאנסירט די רעזולטאטן פון אן אויספארשונג אין די גורמים פון דער 
טרעין אום אוגוסט   Lעי׳ס גענומערטע ליניעס ווי אויך דער -טי-ברייטער ענערגיע אויסלעש אויף אלע עם

, זענען באאויפטראגט געווארן מיט WSPאון  HDR. צוויי אויסערליכע אינזשינער פירמעס, 29
אויספארשן און באשלוסן דער הויפט גורם און געפונען אז דער אויסלעש איז געקומען דורך מענטשליכע  

אווערנער האקול א פולן איבערזיכט פון גרייזן. אלס רעזולטאט פון דער אויספארשונג, דירעקטירט ג
עי צו אידענטיפיצירן און לינדערן סיי וועלכע - טי-אפעראציע קאנטראל צענטערס לענגאויס דעם גאנצן עם

 פאטענציעלע שוואכקייטן. 
  
, איז סערוויס פאר סאבוועי פארער פלוצלינג און אומערווארטעט  29אום דער נאכט פון זונטאג, אוגוסט "

עי אויסצופארשן די  -טי-לט געווארן, און באלד נאכ׳ן צושטערונג האב איך דירעקטיר פאר׳ן עםאפגעשטע
סיבות דערצו. די מאנשאפטן האבן גיך געארבעט צו אידענטיפיצירן דער גורם פון דעם פראבלעם און 

רעקאמענדירט פארבעסערונגען. איך דירעקטיר לינדערונג שריטן צו פארזיכערן אז פארער וועלן  
ניו  "  האט גאווערנער האקול געזאגט.  "קיינמאל נישט נאכאמאל איבערגעהאקט ווערן דורך די גורמים,

יארקערס קומט זיך אבסאלוט קאנפידענץ אין א פולקאמע פונקציאנירנדע סאבוועי סיסטעם, און עס איז 
ערצוקוקן אלע  עי איב-טי- אונזער פליכט צוריקצושטעלן דעם קאנפידענץ. איך דירעקטיר אויך פאר׳ן עם 

אפעראציע קאנטראל צענטערס לענגאויס דעם גאנצן סיסטעם צו אידענטיפיצירן סיי וועלכע 
פאטענציעלע שוואכקייטן און גיבן פארזיכערונגען אויף צו פארמיידן אזא מצב וועט קיינמאל נישט 

יכקייט וועלכע  נאכאמאל פאסירן. מיט וועלן ליפערן די מאדערניזאציע, פארבעסערונגען, און פארלעסל
   "קומט זיך פאר פארער.

  
דער באריכט  "או דזשענא ליעבער האט געזאגט, -אי - עי במקום פארזיצער און סי-טי-עם

ארגאניזירן וויאזוי מיר האלטן אן און פארוואלטן  - עי מיט זאפארט איבער-טי- באאויפטראגט דעם עם
אויך אינסטאלירן נאך קעיבל  דער אגענטור וועט .RCCהויפט סיסטעמען וועלכע שטיצן דעם 

באהעפטונגען צו פארבעסערן איבערגענוגיגע ענערגיע אין דעם בנין, ווי אויך א מער אויספירליכע  
בילדינג מענעדזשמענט סיסטעם וועלכס וועט גיבן דייטליכע דורכזעאיגקייט אין דער סטאטוס פון דער  

יט סיסטעמען. איך וויל דאנקען גאווערנער  געביידע׳ס עלעקטרישע אויסטייל, מאכאנישע, און זיכערהי
- האקול פאר באשטימט אריינגראבן מיט אונז אין די פראבלעמען און אונז העלפן אידענטיפיצירן לאנג

  "אנהאלטנדע לייזונגען.
  

https://www.governor.ny.gov/sites/default/files/2021-09/HDR%20_Report_210904_elect_failure_Public_Release_9821.pdf
https://www.governor.ny.gov/sites/default/files/2021-09/WSP_Key_Findings_Summary-for_release.pdf


די באריכטן האבן אנטפלעקט אז דער הויפט גורם פון דער ענערגיע אויסלעש ביי דער ניו יארק סיטי 
- אקטיווירטע ענערגיע- קאנטראל צענטער איז געווען א זייטיגע תוצאה פון א האנט-טראנזיט רעיל

אויסלעש קנעפל אויף איינע פון דער געביידע׳ס ענערגיע אויסטייל יוניטס. פרעלימינארע אנווייזונגען לייגן 
פאר דאס דער עמערדזשענסי דרוק קנעפל איז מעגליך בטעות געדריקט געווארן צוליב דעם וואס א  

 פלאסטישער אפהיט מיטל וועלכס וואלט צוריקגעהאלטן בטעות׳דיגע אקטיווירונג האט געפעלט.  
  

דער פעלער צוריקצושטעלן ענערגיע קראפט פאר איבער א שעה זעהט אויס עס איז געווען אלס  
רעזולטאט פון אינערליכע ארגאניזאציע און פראצעס פעלערן, מיט עקזיסטירנדע מעינטענענס 

ענדערן אויף צו פארמיידן ענליכע אינצידענט פון נאכאמאל  -אין נויט פון איבער RCCן ביי דער סטרוקטור
פארקומען. די פירמעס וועלכע האבן אויסגעפארשטש דעם אינצידענט האבן אויך געפונען דאס די  

האט געפעלט אן   RCCתוצאות פון דעם אינצידענט זענען פארערגערט געווארן צוליב דאס וואס דער  
אזא סיסטעם וואלט געגעבן מער דורכזעאיגקייט אין דער   ענערגיע אויסטייל באוואכונג סיסטעם.

 סטאטוס פון הויפט עלעקטרישע שטאנדטיילן אין דער ענערגיע אויסטייל סיסטעם.  
  

ארגאניזירן איר מעינטענענס  -עי מיט זאפארט איבער-טי-די באריכטן באאויפטראגן דעם עם
טערמיניגע פארבעסערונג, רעקאמענדירן די  - . אלס א קורץRCCפארוואלטונג סטרוקטור ביי דער 

באריכטן אז דער אויטאריטעט זאל אינסטאלירן נאך אויסריכטונגען וועלכע וועלן אויסטוישן עלעקטרישע  
טערמין, -ראמקרייזן צו פירן צו אלע עלעקטרישע צירקוטן אין דער געביידע. אויף דער לאנגער שט

רעקאמענדירן די באריכטן אז ניו יארק סיטי טראנזיט זאל אינסטאלירן און פארוואלטן א מאדערנעם  
ן דער  געביידע פארוואלטונג סיסטעם וועלכס וועט גיבן דייטליכע דורכזעאיגקייט אין דעם סטאטוס פו

 געביידע׳ס עלעקטרישע אויסטייל מעכאנישע און זיכערהייט סיסטעמען. 
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