
 
 גאווערנער קעטי האקול   9/14/2021  אויף תיכף ארויסצוגעבן:

 
 

גאווערנער האקול אנאנסירט סאבוועי און קָאמיּוטער רעילרָאודס ברעכן פאנדעמיע פארערשאפט 
 רעקארדס אזוי ווי מער פארער קערן זיך אום צו אפיסעס און סקול  

  
 122,504מיליאן סאבוועי פארער און  2.77, מיט 13רעקארד געשטעלט אום מאנטאג, סעפטעמבער 

רט  -אויף מעטרא    נא 
  

LIRR  קאסטומערס   150,895, טראגנדיג 10האט געשטעלט א רעקארד פרייטאג, סעפטעמבער 
  

LIRR   רט האבן געפירט איבער -און מעטרא קאסטומערס יעדן טאג אין וואך נאך   100,000נא 
 לעיבאר דעי  

  
וד  -גאווערנער קעטי האקול האט היינט אנאנסירט אז דער ניו יארק סיטי סאבוועי, מעטרא   רט רעילרא  נא 

צייט פארערשאפט רעקארדס אינערהאלב די  -ראוד האט געבראכן פאנדעמיע-און לאנג איילענד רעיל
 לעצטע פיר טעג.  

  
ום אין סקול, אין ארבעטספלאץ, און  די רעקארד פארערשאפט ציפערן ווייזן אז ניו יארקערס קערן זיך א"

ניו יארק׳ס אומקער איז " האט גאווערנער האקול געזאגט. "ברענגען צוריק מיט זיך אונזער עקאנאמיע,
אונטערוועגנס, און מיר וועלן פארזעצן ווייטער צו ארבעטן צו העכערן פארערשאפט איבער׳ן גאנצן באס,  

עי, און פירן ווייטער אונזער  -טי -ער קאנפידענץ אין דער עםסאבוועי, און באן סיסטעם, צוריקשטעלן פאר
   "ערהוילונג.

  
קאסטומערס אום   2,767,385דער סאבוועי, אריינגערעכנט דער סטעטען איילענד רעילוועי, טראגנדיג 

פאנדעמיע אין   19-, די העכסטע פארערשאפט זינט אנהייב פון דער קאוויד13מאנטאג, סעפטעמבער 
אום   2,722,587צייט רעקארד פון -. דער ציפער שטייגט איבער דער פריערדיגער פאנדעמיע2020מערץ 

 .  10פרייטאג, סעפטעמבער 
  

דעמעטריוס קריכלאו, סיניאר וויצע פרעזידענט פון סאבוועיס, ניו יארק סיטי טראנזיט, האט  
עס דערמוטיגט אונז צו זעהן דער סאבוועי סיסטעם ווידעראמאל פארנומען מיט פארער אזוי ווי "געזאגט, 

נס פון נעמען דעם טרעין צום אפיס און סקול. מיר  מער מענטשן קערן זיך אום צו זייער געווענליכע רוטי
מיליאן פונקט אין דער נאענטער   3וועלן זוכן אנצוהאלטן די מאמענטום און מיר האפן איבערצושטייגן דער 

   "צוקונפט.
  

וד האט געטראגן -מעטרא   רט רעילרא  , די העכסטע  13פארער אום מאנטאג, סעפטעמבער  122,504נא 
. מאנטאג׳ס רעקארד האט 2020ער פאנדעמיע האט זיך אנגעהויבן אין מערץ פארערשאפט זינט ד

איבערגעשטיגן די רעילראוד׳ס פריערדיגע פאנדעמיע רעקארד וועלכס איז געשטעלט געווארן פאריגע  
- . פאריגע וואך האט מעטרא  113,742, ווען דער רעילראוד האט געטראגן  7וואך דינסטאג, סעפטעמבער 

רט געפירט אינ    פארער יעדער וואכנטאג נאך לעיבאר דעי. 100,000בער א 
  



מיר זענען דערהייטערט "נָארט רעילרָאוד, האט געזאגט, -קאטערינע רינאלדי, פרעזידענט פון מעטראָ 
מיּוטס איצט אז לעיבאר דעי איז שוין   צו זעהן אזוי פיל קאסטומערס קערן זיך אום צו זייערע וואכנטעג קא 

מענטשן קערן זיך אום צו סקול און צו דער אפיס. אזוי ווי דער ראיאן זעצט פאר ווייטער  פאריבער און מער
רט קוקט ארויס גערן אויף -פאנדעמיע, מעטרא   19-זיך צו ערהוילן פון די עפעקטן פון דער קאוויד נא 

 אויפצונעמען אויף צוריק נאך מער פון איר וואכנטאג קאסטומערס, גיבנדיג זיכערע, אפט, און
   " פארלעסליכע סערוויס אויף טרעינס וועלכע זענען זויבערער פון אלעמאל.

  
ראוד האט אויך געבראכן א פאנדעמיע רעקארד אינערהאלב די פארלאפענע פיר -דער לאנג איילענד רעיל 

קאסטומערס. דער ציפער איז דער העכסטער   150,895, טראגנדיג 10טעג, אום פרייטאג סעפטעמבער 
האט  LIRRפאנדעמיע און פארענדיגט א שטארקע וואך פון ווען  19-נהייב פון דער קאווידזינט דער א

   קאסטומערס יעדער וואכנטאג נאך לעיבאר דעי.  135,000אויך געטראגן איבער 
  

  LIRRפארערשאפט אויף דעם " ראוד, האט געזאגט,-פיל ענג, פרעזידענט פון לאנג איילענד רעיל
איז צו לאנג איילענד און אונזער עקאנאמיע. מיר   LIRRימט ווידער ווי וויכטיג דער נאך לעיבאר דעי באשט

האבן געמאכט גרויסע שריטן אין פארבעסערן דער פארלעסליכקייט און זיכערהייט פון אונזער סערוויס צו  
ר  מאכן רייזן אויף דער רעילראוד דער באקוועמסטער אופן ארומצופארן לאנג איילענד. איך דאנק דע
- אומקערנדע פארערשאפט אזוי ווי זיי האבן נישט נאר אויסדערוויילט דער מערסט ענווייראנמענטאל 

גינציגע אופן פון רייזן אבער אויך דער וויינגסטער אנגעשטרענגטער אופן אויף זיך באוועגן לענגאויס לאנג  
  "איילענד און ניו יארק סיטי. 

  
עי האט אנגעהויבן פרעצעדענטלאזע רייניגונג און דיסאינפעקטירן פראטאקאלן אין דעם יאר  -טי-דער עם 

זינט דער פאנדעמיע האט אנגעהויבן צו פארזיכערן אז דער סיסטעם איז ווי זיכער עס איז מעגליך צו זיין 
עדיוקעשען  פאר אירע קאסטומערס. דער אויטאריטעט האט אויך ארויסגעגעבן שטארקע פובליק 

עי וועט האלטן פובליק -טי-קאמפיינס און ארויסגעגעבן מיליאנען מאסקעס צו אירע קאסטומערס. דער עם
 וואקסינאציע צענטערס ביי גרענד צענטראל און פען סטעישען.  

  
 5.5בעפאר דער פאנדעמיע איז דער דורכשניטליכע פארערשאפט סך הכל געווענליך איבערגעשטיגן 

פראצענט צו א נידעריגע צאל פון  95ער סאבוועי סיסטעם. דער ציפער איז געפאלן מיט מיליאן אין ד
פעלער  19טעגליכע טריפס אין דער פארלאפענער אפריל אזוי ווי דער צאל קאוויד־ 300,000אומגעפער 

ן  עי ארבעטער זעצן פאר ווייטער צוצושטעל-טי-דערגרייכט איר שפיץ אין דער ניו יארק סיטי געגנט. עם
ליניע געזונטהייט קעיר פראפעסיאנעלן און אנדערע נויטיגע ארבעטער וועלכע  -סערוויס פאר די פראנט 

נייטיגן זיך אנצוקומען די דער ארבעט אין לויף פון עטליכע פון די שווערסטע טעג אין ניו יארק סיטי 
 היסטאריע.  
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