
 
 الحاكمة كاثي هوشول  2021/ 9/ 14 للنشر فوًرا: 

 
 

تعلن الحاكمة هوشول عن تحطيم مترو األنفاق والقطارات رقًما قياسًيا جديًدا في عدد الركاب في ظل الجائحة بالتزامن مع  
  العودة إلى العمل والمدارس

  
لسكة حديد  122,504مليون راكب مترو أنفاق و 2.77سبتمبر، بعدد  13تم تسجيل األرقام القياسية يوم االثنين، 

  مترو نورث
  

  راكب 150,895سبتمبر، بنقل  10سجلت سكة حديد لونغ آيالند رقًما قياسًيا يوم الجمعة 
  

  راكب يومُيا خالل أيام األسبوع بعد يوم العمال 100,000نقلت سكة حديد لونغ آيالند ومترو نورث ما يزيد عن 
  

أعلنت الحاكمة كاثي هوشول اليوم أن مترو أنفاق مدينة نيويورك وسكة حديد مترو نورث وسكة حديد لونغ آيالند حطموا  
  أرقاًما قياسية في عدد الركاب منذ بداية الجائحة خالل األيام األربعة الماضية.

  
يويورك بدأوا العودة إلى أعمالهم ودراستهم،  "ُتظهر هذه األرقام القياسية لعدد الركاب أن سكان ن وصرحت الحاكمة هوشول:

ومعهم يعود اقتصادنا. إن نيويورك في طريقها لتعود إلى طبيعتها، وسنواصل العمل لزيادة عدد ركاب الحافالت ومترو  
  في رحلة التعافي." األنفاق والسكك الحديدية، واستعادة ثقة الركاب في هيئة النقل الحضري، والحفاظ على تقدمنا 

  
سبتمبر، وهو أعلى عدد ركاب   13راكًبا يوم االثنين  2,767,385نقل مترو األنفاق، بما في ذلك سكة حديد جزيرة ستاتن، 

. وقد تفوق هذا العدد على الرقم القياسي السابق في ظل الجائحة الذي بلغ  2020( في مارس COVID-19منذ بداية جائحة )
  .سبتمبر 10راكًبا يوم الجمعة  2,722,587

  
"إنه لمن المشجع أن نرى مترو  قال ديميتريوس كريكلو، نائب الرئيس األول لهيئة نقل مترو األنفاق في مدينة نيويورك:

األنفاق يعج بالركاب مرة أخرى مع عودة المزيد من الناس إلى روتينهم المعتاد المتمثل في ركوب القطار للذهاب إلى العمل  
  ماليين راكب في المستقبل القريب."  3على استمرارية هذا الزخم ونأمل في تجاوز أو المدرسة. سنعمل على الحفاظ 

  

سبتمبر، وهو أعلى عدد ركاب منذ بداية الجائحة في مارس   13راكًبا يوم االثنين  122,504نقلت سكة حديد مترو نورث 
د الركاب في ظل الجائحة الذي سجلته السكة  . وقد تجاوز الرقم القياسي المسجل يوم االثنين الرقم القياسي السابق لعد2020

ألف    100راكًبا. نقل مترو نورث األسبوع الماضي ما يزيد عن   113,742سبتمبر، بنقل  7الحديد يوم الثالثاء الماضي  
  راكب يومًيا خالل أيام األسبوع بعد يوم العمال.

  
، "نشهد بحماس كبير عودة الكثير من الركاب إلى تنقالتهم اليومية خالل  قالت كاثرين رينالدي، رئيسة سكة حديد مترو نورث

أيام األسبوع بعد انقضاء يوم العمال وعودة المزيد من الناس إلى المدارس والعمل. ومع استمرار المنطقة في التعافي من آثار  
يد مترو نورث سعيدة بالترحيب مجدًدا بالمزيد من ركابها خالل أيام األسبوع، بتوفير  (، فإن سكة حدCOVID-19جائحة )

  خدمة آمنة ومتكررة وموثوقة على القطارات التي أصبحت أنظف من أي وقت مضى".
  

سبتمبر،  10معة حطمت سكة حديد لونغ آيالند أيًضا رقًما قياسًيا منذ بداية الجائحة خالل األيام األربعة الماضية، في يوم الج
(، ويتوج أسبوًعا قوًيا حيث نقلت سكة حديد COVID-19راكًبا. هذا الرقم هو األعلى منذ بداية جائحة )  150,895بنقل 

  راكب يومًيا خالل أيام األسبوع بعد عيد العمال. 135,000لونغ آيالند أيًضا أكثر من 



، "إن عدد ركاب سكة حديد لونغ آيالند بعد يوم العمال يؤكد على مدى أهمية السكة  قال فيل إنج، رئيس سكة حديد لونغ آيالند
الحديد للونغ آيالند والقتصادنا. لقد قطعنا شوًطا كبيًرا في تحسين موثوقية وسالمة خدمتنا، مما يجعل السفر على السكة  

في لونغ آيالند. أشكر ركابنا العائدين الختيارهم وسيلة السفر األفضل للبيئة وأقلها إجهاًدا للتنقل  الحديدية الطريقة األمثل للتنقل
  في جميع أنحاء لونغ آيالند ومدينة نيويورك".

  
أجرت هيئة النقل الحضري بروتوكوالت تنظيف وتعقيم غير مسبوقة منذ بداية الجائحة لضمان أن تكون سكة الحديد آمنة قدر  

كان لركابها. كما أطلقت الهيئة حمالت توعية عامة قوية وأصدرت ماليين الكمامات لعمالئها. تستضيف هيئة النقل اإلم
  الحضري مراكز التطعيم العامة في جراند سنترال ومحطة بنسلفانيا.

  
نفاق. انخفض هذا الرقم  مليون في مترو األ  5.5إجمالي عدد الركاب المعتاد في أيام األسبوع قبل الجائحة، تجاوز متوسط 

ألف رحلة يومية في أبريل الماضي، حيث بلغ عدد حاالت اإلصابة    300في المائة إلى أدنى مستوى له بنحو  95بنسبة 
استمر موظفو هيئة النقل الحضري في تقديم الخدمة لمتخصصي  ( ذروته في منطقة مدينة نيويورك. COVID-19بفيروس ) 

الرعاية الصحية في الخطوط األمامية والعاملين األساسيين اآلخرين الذين احتاجوا إلى العمل خالل أصعب األيام في تاريخ  
  مدينة نيويورك.
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