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GUBERNATOR HOCHUL NAKAZUJE AGENCJOM STANOWYM 
PRZYGOTOWANIE ŚRODKÓW REAGOWANIA KRYZYSOWEGO ZE WZGLĘDU 

NA BURZE I ULEWNE DESZCZE ZAGRAŻAJĄCE W PIĄTEK NIEKTÓRYM 
CZĘŚCIOM STANU  

  
Do piątku rano, w obszarze Southern Tier, Mid-Hudson, Capital District, Nowego 

Jorku i Long Island może spaść nawet do 3 cali deszczu  
  

Niektóre burze mogą wywoływać porywiste wiatry powodujące powalenie drzew i 
zerwanie linii energetycznych  

  
Gubernator Kathy Hochul poleciła dziś agencjom stanowym przygotowanie środków 
reagowania kryzysowego, ponieważ od dziś do piątku rano, według prognoz wolno 
przemieszczający się zimny front przyniesie w kilku częściach stanu obfite opady 
deszczu. Całkowite opady deszczu nawet do 3 cali, lokalnie większe, a także burze, 
możliwe są w hrabstwach w rejonie Southern Tier, Mid-Hudson i Capital District, a 
także w Nowym Jorku i na Long Island. Silne opady deszczu mogą powodować 
podtopienia dróg i tworzenie się zastoisk wody na terenach nisko położonych, a 
niektóre burze mogą wywoływać porywiste wiatry powodujące powalenie drzew i 
zerwanie linii energetycznych. Gubernator Hochul wezwała mieszkańców stanu Nowy 
Jork do zwracania uwagi na aktualne prognozy pogody i stosowania się do wszelkich 
lokalnych zarządzeń kryzysowych, które mogą zostać wydane.  
  
„Spodziewane burze przyniosą ulewne deszcze i silne wiatry i według prognoz będą 
oddziaływać na część obszaru stanu dziś i w nocy, potencjalnie powodując w 
niektórych miejscach powodzie i szkody spowodowane przez wiatr”, powiedziała 
Gubernator Hochul. „Poleciłam agencjom państwowym, aby przygotowały środki 
reagowania kryzysowego i były gotowe do pomocy samorządom lokalnym, jeśli zajdzie 
taka potrzeba. Mieszkańcy stanu Nowy Jork powinni zwracać baczną uwagę na 
pogodę i zawsze mieć plan na wypadek wystąpienia sytuacji kryzysowej”.  
  
Według Krajowej Służby Meteorologicznej (National Weather Service), układ 
atmosferyczny stwarza zagrożenia w postaci obfitych opadów deszczu i potencjalnie 
silnych burz, z których niektóre mogą wywoływać porywiste wiatry. Do piątku rano w 
wielu miejscach może spaść od 1 do 3 cali deszczu. Opady deszczu powinny ustąpić 
na większości obszarów do piątku, kiedy to front burzowy przesunie się poza 
terytorium stan, a utrzymujące się w godzinach porannych opady będą słabnąć lub 
staną się mniej obfite w ciągu dnia.  



  
Pełny wykaz ostrzeżeń pogodowych w danym obszarze można znaleźć na stronie 
internetowej Krajowej Służby Meteorologicznej.  
  
Stan przygotowania agencji  
  
Departament Transportu  
Stanowy Departament Transportu jest przygotowany do reagowania z wykorzystaniem 
następujących zasobów:  

• 1329 dużych wywrotek  
• 294 duże ładowarki  
• 80 koparek gąsienicowych i kołowych  
• 73 rębaki  
• 19 równiarek  
• 16 ciężarówek próżniowych z wężem do kanalizacji  
• 15 ciężarówek z podnośnikiem koszowym do obsługi drzew  

  
Thruway Authority  

Thruway Authority dysponuje 659 operatorami i pracownikami nadzoru gotowymi do 
podjęcia reakcji w razie problemów spowodowanych przez wiatr lub powodzie w całym 
stanie przy użyciu małych lub średnich koparek, pługów/wywrotek, dużych koparko-
ładowarek, przenośnych tablic ostrzegawczych, przenośnych latarni, niewielkich 
generatorów, niewielkich pomp i przyczep do holowania sprzętu, a także oznakowania 
i innych środków kontroli ruchu drogowego potrzebnych w przypadku objazdów lub 
zamknięcia drogi. Do ostrzegania kierowców o warunkach atmosferycznych na 
Thruway wykorzystywane są tablice ostrzegawcze, Highway Advisory Radio i media 
społecznościowe.  

Sprzęt na terenie stanu jest dostępny w następujących ilościach:  
• 205 dużych wywrotek  
• 112 małych wywrotek samochodowych  
• 62 ładowarki  
• 28 przyczep  
• 6 ciężarówek próżniowych  
• 9 koparek gąsienicowych  
• 10 koparek kołowych  
• 10 rębaków  
• 99 pił łańcuchowych  
• 22 ciężarówki z podnośnikiem  
• 21 ładowarki burtowe  
• 87 przenośnych generatorów  
• 65 przenośnych lamp  

  
Thruway Authority zachęca kierowców do pobrania aplikacji mobilnej, dostępnej 
bezpłatnie na iPhone’y i urządzenia z systemem Android. Aplikacja oferuje kierowcom 
bezpośredni dostęp do informacji drogowych na żywo z kamer drogowych w czasie 
rzeczywistym i wsparcie nawigacyjne podczas podróży. Kierowcy mogą także 

https://alerts.weather.gov/cap/ny.php?x=1#_blank
https://alerts.weather.gov/cap/ny.php?x=1#_blank
https://www.thruway.ny.gov/travelers/mobile-app.html
https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=3c434bfa-63d872bd-3c41b2cf-000babd9fa3f-9a3fcde55c02b1cc&q=1&e=3ce02508-c655-4214-93d7-cb7399e243ad&u=https%3A%2F%2Fnam11.safelinks.protection.outlook.com%2F%3Furl%3Dhttps%253A%252F%252Fitunes.apple.com%252Fus%252Fapp%252Fnys-thruway-authority%252Fid1219981541%253Fls%253D1%2526mt%253D8%26data%3D04%257C01%257C%257Ce139e9beb682445ff8d408d97c3fee0b%257C496b87481f5f49a8a46d98a389b1b070%257C0%257C0%257C637677436288761132%257CUnknown%257CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%253D%257C1000%26sdata%3D9YTiWltJ%252Bsrw3I3pXVz9V5uVZMHtMIkz43kLgId%252F2W0%253D%26reserved%3D0
https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=eca2481e-b3397159-eca0b12b-000babd9fa3f-f0fc4caa5a19c5b9&q=1&e=3ce02508-c655-4214-93d7-cb7399e243ad&u=https%3A%2F%2Fnam11.safelinks.protection.outlook.com%2F%3Furl%3Dhttps%253A%252F%252Fplay.google.com%252Fstore%252Fapps%252Fdetails%253Fid%253Dgov.ny.thruway.nysta%26data%3D04%257C01%257C%257Ce139e9beb682445ff8d408d97c3fee0b%257C496b87481f5f49a8a46d98a389b1b070%257C0%257C0%257C637677436288771085%257CUnknown%257CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%253D%257C1000%26sdata%3DcG%252BGPxg5w5hsyYFhuYCPXrpSg9hbsE9YddaADrR2d2Q%253D%26reserved%3D0


subskrybować otrzymywanie e-maili TRANSalert z najnowszymi informacjami 
o warunkach na drogach Thruway, obserwować profil @ThruwayTraffic na Twitterze 
oraz korzystać ze strony thruway.ny.gov  z interaktywną mapą przedstawiającą 

warunki na drogach Thruway i innych drogach stanu Nowy Jork.  
  
Departament Ochrony Środowiska  
Funkcjonariusze Departamentu Ochrony Środowiska, leśniczy, personel zarządzania 
kryzysowego i personel regionalny są w stanie gotowości i monitorują rozwój sytuacji, 
aktywnie patrolując tereny i elementy infrastruktury, które mogą ucierpieć wskutek 
trudnych warunków atmosferycznych. Wszystkie dostępne zasoby, w tym wodne 
jednostki ratownicze, są gotowe do pomocy w razie wystąpienia sytuacji kryzysowej.  
  
Urząd ds. Parków, Rekreacji i Ochrony Zabytków  
Policja parkowa stanu Nowy Jork i personel parków są w stanie gotowości i uważnie 
monitorują warunki atmosferyczne oraz ich skutki. Osoby odwiedzające parki powinny 
sprawdzić stronę internetową parks.ny.gov lub skontaktować się telefonicznie z biurem 
lokalnego parku, aby uzyskać najnowsze informacje na temat godzin jego otwarcia 
i zamknięcia.  
  
Departament ds. Usług Publicznych  
Nowojorskie przedsiębiorstwa użyteczności publicznej dysponują grupą około 5500 
pracowników, którzy mogą zaangażować się w ocenę szkód, reagowanie, naprawę i 
odbudowę w całym stanie. Personel Departamentu ds. Usług Publicznych będzie 
monitorować pracę służb podczas usuwania skutków burzy i zadba o przesunięcie 
odpowiedniego personelu w najbardziej poszkodowane regiony.  
  
Policja stanu Nowy Jork  
W razie potrzeby, policja stanowa jest przygotowana do wysłania zespołów 
ratownictwa wodnego i dodatkowych policjantów do dotkniętych obszarów. Wszystkie 
specjalistyczne pojazdy policji stanowej, w tym pojazdy z napędem na cztery koła i 
pojazdy użytkowe, są przygotowane i gotowe do natychmiastowego użycia. Wszystkie 
urządzenia zasilania awaryjnego i łączności jednostek policji zostały przetestowane.  
  
New York Power Authority / Canal Corporation  
Władze New York Power Authority i New York State Canal Corporation monitorują 
warunki i przygotowują niezbędne środki. Przedstawiciele NYPA i Canals są w ścisłym 
kontakcie ze stanowymi, powiatowymi i lokalnymi służbami ratowniczymi. NYPA jest 
również gotowa wysłać do pomocy w razie potrzeby personel przesyłowy NYPA i 
inny. Canal Corporation będzie nadal monitorować kierunek przemieszczania się burzy 
i odpowiednio informować opinię publiczną, wysyłając dodatkowe alerty dla 
wodniaków. Mieszkańcy stanu mogą zasubskrybować te powiadomienia tutaj.  
  
Zarząd Transportu Metropolitalnego  
Zarząd Transportu Metropolitalnego (Metropolitan Transportation Authority, MTA) 
podejmuje wszelkie niezbędne środki ostrożności, aby chronić swoją sieć transportową 
i bezpiecznie świadczyć usługi. Placówki MTA ściśle ze sobą współpracują, 

https://wwwapps.thruway.ny.gov/tas/
https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=108e96bc-4f15affb-108c6f89-000babd9fa3f-ab1b1e928ba1260e&q=1&e=3ce02508-c655-4214-93d7-cb7399e243ad&u=https%3A%2F%2Fnam11.safelinks.protection.outlook.com%2F%3Furl%3Dhttps%253A%252F%252Ftwitter.com%252FThruwayTraffic%26data%3D04%257C01%257C%257Ce139e9beb682445ff8d408d97c3fee0b%257C496b87481f5f49a8a46d98a389b1b070%257C0%257C0%257C637677436288771085%257CUnknown%257CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%253D%257C1000%26sdata%3DsjwH9TVaLcBiHWSmToDI2AzMqd9KeR%252FPRyntf9XXCi0%253D%26reserved%3D0
https://www.thruway.ny.gov/travelers/map/index.html?layer=cameras
https://www.thruway.ny.gov/travelers/map/index.html?layer=cameras
https://www.canals.ny.gov/wwwapps/tas/tascanals/index.aspx


koordynując działania z lokalnymi partnerami w celu opracowania planów na wypadek 
zakłócenia działania usług. MTA rozmieszcza niezbędny sprzęt zapasowy na liniach 
kolei podmiejskiej, w metrze oraz na mostach i w tunelach. W metrze pracownicy 
obsługi będą sprawdzać odpływy torowe w obszarach zagrożonych powodzią, a także 
sprawdzać i ustawiać pompy torowe i skrzynki rozsączające.  
  
MTA zachęca pasażerów do podjęcia dodatkowych środków ostrożności podczas 
podróży w czasie ulewnych deszczy i silnych wiatrów. Obejmuje to uwzględnienie 
dodatkowego czasu podróży, zachowanie szczególnej ostrożności podczas 
przechodzenia po peronach i schodach, zwracanie uwagi na śliskie miejsca i uważanie 
na liście lub przewody napowietrzne, które mogły zostać zerwane.  
  
Zarząd Portów  
Zarząd Portów (Port Authority) monitoruje warunki pogodowe. Na mostach, a także 
wzdłuż dróg prowadzących do i z przepraw mogą obowiązywać ograniczenia 
prędkości. Pasażerów korzystających z obiektów Zarządu Portów zachęca się do 
kontaktowania się bezpośrednio z przewoźnikami i liniami lotniczymi w celu uzyskania 
najnowszych informacji o opóźnieniach i odwołanych lotach. Aby uzyskać najnowsze 
informacje o obiektach Zarządu Portów, prosimy sprawdzać media społecznościowe, 
zapisać się do alertów PA lub pobrać jedną z aplikacji mobilnych PA.  
  
Zalecenia bezpieczeństwa  
  
Przygotuj się na gwałtowne zjawiska pogodowe:  

• Poznaj hrabstwo, w którym mieszkasz, i nazwy pobliskich miast. Ostrzeżenia 
o trudnych warunkach pogodowych dotyczą poszczególnych hrabstw.  

• Poznaj najbezpieczniejszą drogę z domu lub firmy na wysoki, bezpieczny teren 
na wypadek, gdyby trzeba było się tam w pośpiechu udać.  

• Opracuj i przećwicz plan „ewakuacji rodziny” i ustal miejsce spotkania na 
wypadek, gdyby członkowie rodziny zostali rozdzieleni.  

• Sporządź szczegółową listę wszystkich wartościowych przedmiotów, w tym 
mebli, ubrań i innego mienia osobistego. Przechowuj tę listę w bezpiecznym 
miejscu.  

• Zrób zapasy konserw i jedzenia w puszkach, leków, środków opatrunkowych 
oraz wody pitnej. Wodę pitną należy przechowywać w czystych, zamkniętych 
pojemnikach.  

• Zaplanuj, co zrobisz ze swoimi zwierzętami.  
• Zaopatrz się w przenośne radio, latarki, dodatkowe baterie i awaryjny sprzęt do 

gotowania.  
• Dbaj, by w baku samochodu zawsze było paliwo. W razie odcięcia energii 

elektrycznej stacje benzynowe mogą nie być w stanie pompować paliwa przez 
kilka dni. Trzymaj mały zestaw zaopatrzenia awaryjnego w bagażniku 
samochodu.  

• Miej pod ręką środki na wypadek klęski żywiołowej, takie jak:  
- Latarka i dodatkowe baterie  
- Radio na baterie i dodatkowe baterie  



- Zestaw i poradnik pierwszej pomocy  
- Zapasy żywności i wody pitnej  
- Nieelektryczny otwieracz do konserw  
- Podstawowe leki  
- Gotówka, książeczka czekowa, karty kredytowe i bankomatowe  

  
W razie braku prądu:  

• Wyłącz lub odłącz główne urządzenia i inny sprzęt, np. komputery, na wypadek 
chwilowego skoku napięcia, który może spowodować uszkodzenie tych 
urządzeń. Pozostaw włączone jedno światło, aby łatwo zauważyć powrót 
zasilania. Rozważ zastosowanie ochronników przeciwprzepięciowych wszędzie 
tam, gdzie używasz sprzętu elektronicznego.  

• Zadzwoń do dostawcy energii elektrycznej, aby go powiadomić o awarii, 
i słuchaj lokalnych audycji, aby uzyskać oficjalne informacje. Listę dostawców 
mediów można uzyskać w Departamencie ds. Usług Publicznych Stanu Nowy 
Jork (New York State Department of Public Service).  

• Sprawdź, czy Twoi sąsiedzi mają prąd. Pamiętaj o osobach o szczególnych 
wymaganiach w zakresie dostępu i opieki.  

• Do oświetlenia awaryjnego używaj tylko latarek — świece stwarzają ryzyko 
pożaru.  

• Pozostaw drzwiczki lodówki i zamrażarki zamknięte — większość żywności 
wymagającej chłodzenia można bezpiecznie przechowywać w zamkniętej 
lodówce przez kilka godzin. Nieotwarta lodówka utrzymuje niską temperaturę 
żywności przez około 4 (cztery) godziny. Pełna zamrażarka utrzyma 
temperaturę przez mniej więcej 48 godzin.  

• Nie używaj grilla na węgiel drzewny w pomieszczeniach i nie używaj kuchenki 
gazowej do ogrzewania — mogą one emitować szkodliwe ilości tlenku węgla.  

• W przypadku niskiej temperatury należy się ogrzać, ubierając się warstwowo i 
ograniczając do minimum czas spędzany na zewnątrz. Należy zwracać uwagę 
na objawy udaru z powodu zimna (np. hipotermii) i w razie ich wystąpienia 
zwrócić się o pomoc medyczną.  

• Jeśli przebywasz w wysokim budynku, zejdź schodami na najniższy poziom. 
Jeśli tkwisz w windzie, poczekaj na pomoc. Nie próbuj otwierać drzwi na siłę. 
Wykaż się cierpliwością — w windzie jest dużo powietrza, a jej wnętrze 
zaprojektowano z myślą o bezpieczeństwie pasażerów.  

• Zapewnij zwierzętom domowym świeżą i chłodną wodę.  
• Zrezygnuj z niepotrzebnych przejazdów, zwłaszcza samochodem. Podczas 

przerwy w dostawie prądu sygnalizacja świetlna nie będzie działać, co może 
powodować korki i niebezpieczne warunki na drodze. Jeśli musisz prowadzić 
samochód w czasie przerwy w dostawie prądu, koniecznie przestrzegaj zasady 
bezwzględnego zatrzymania się przed wjazdem na skrzyżowanie („4-way stop 
rule”) z niedziałającą sygnalizacją świetlną.  

• Pamiętaj, że takie urządzenia jak bankomaty (ATM) i windy mogą nie działać.  
  
Więcej wskazówek dotyczących bezpieczeństwa można znaleźć na stronie 
internetowej Wydziału ds. Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Służb Ratowniczych Stanu 



Nowy Jork (New York State Division of Homeland Security and Emergency 
Services) www.dhses.ny.gov/oem/safety-info/index.cfm.  
  

###  

 
Dodatkowe wiadomości są dostępne na stronie www.governor.ny.gov 

Stan Nowy Jork | Executive Chamber | press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418  
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