אויף תיכף ארויסצוגעבן10/25/2021 :

גאווערנער קעטי האקול

גאווערנער האקול דירעקטירט סטעיט אגענטורן צו גרייט מאכן עמערדזשענסי אפרוף מיטלען אזוי
ווי שווערע רעגנס וועלן דראען טייל פונ׳ם סטעיט ביז אריין אין מיטוואך
צוויי רונדעס פון שווערע רעגנס פאראויסגעזאגט פאר טיילן פון ניו יארק סיטי ,לאנג איילענד ,און
מיטל-הודסאן אנגעהויבן מאנטאג נאכט און פארזעצנדיג ביז מיטוואך אינדערפרי
געוויסע ערטער קענען באקומען פיר אדער מער אינטשעס רעגן אין לויף פון דער מולטי-טאגיגע
רעגן פארקומעניש
הויכע ווינטן קענען פאראורזאכן אראפגעפאלענע ביימער און ּפאַ ווער ליניעס ,און די קאמבינאציע
פון שווערע רעגנס ,דורכגעווייקטע ערד און ווינטן קענען אויסרייסן ביימער ביי די ווארצלען
גאווערנער קעטי האקול האט היינט דירעקטירט פאר סטעיט אגענטורן אנצוגרייטן עמערדזשענסי
אפרוף מיטלען אזוי ווי א שנעל-אנטוויקלענדע נידעריגע ּפרעשּור סיסטעם איז ערווארטעט צו פראדוצירן
שווערע רעגנגאס לענגאויס דער גרעסטער טייל פון לאנג איילענד ,ניו יארק סיטי ,און דער מיטל-הודסאן
ראיאן .צוויי רונדעס פון שווערע רעגנס זענען ערווארטעט מיט די ערשטע רונדע זיך אנצוהויבן מאנטאג
נאכט און די צווייטע רונדע אום דינסטאג אוונט .די מאס רעגנגאס קענען מעגליך זיין  2-4אינטשעס מיט
העכערע מאסן אין געוויסע ערטער ,און רעגנגאס ראטעס קענען איבערשטייגן איין אינטש רעגן פער
שעה ,אין געוויסע צייטן .שווערע רעגנגאס קאמבינירט מיט שוין אנגעווייקטע ערד וועט גאנץ מעגליך
פאראורזאכן פלייצונגען אין עטליכע לאקאציעס ,און הויכע ווינטן קענען מעגליך אראפברענגען צווייגען
און ּפאַ ווער ליניעס .שווערע רעגנס ,ווינטן ,און דורכגעווייקטע ערד קען רעזולטירן אין אויפגעריסענע
ביימער .גאווערנער האקול בעט שטארק פון ניו יארקערס צו האלטן אן אויג אויף אפדעיט׳עט וועטער
פארקעסטן און נאכפאלגן סיי וועלכע ארטיגע עמערדזשענסי פארארדנונגען וועלן ארויסגעגעבן ווערן.
"דער גיך-קומענדע וועטער סיסטעם איז ערווארטעט צו ברענגען גאר א סאך רעגן צו דער דאונסטעיט
געגנט ביז אריין אין דינסטאג נאכט ,און ניו יארקער זאלן האלטן א נאענטן אויג אויף די פאָ רקעסט כדי צו
זיי די מערסטע פארגעגרייט פאר סיי וועלכע עקסטרעמע וועטער וואס קען קומען אין זייער ריכטונג",
האט גאווערנער האקול געזאגט" .איך האב דירעקטירט פאר סטעיט אגענטורן אנצוגרייטן
עמערדזשענסי אפרוף עסעטס און צו זיין גרייט זיי ארויסצושטעלן אין פאל פון ארטיגע רעגירונג
אינסטאנצן און קאמיוניטיס אין די ראיאנען נויטיגן זיך אין הילף .מיר שטייען גרייט ארויסצוהעלפן
אונזערע ניו יארקער מיט-בירגער".
א פלעש-פלאָ ד וואַ טש איז אין קראפט פאר לאנג איילענד ,ניו יארק סיטי ,און קאונטיס אינדערינען און
דענעבן די אונטערשטער טייל פון מיטל-הודסאן ראיאן ביז דינסטאג נאכמיטאג .א ווינט עדווייזאָ רי איז
אויך אין קראפט פאר סופאלק קאונטי פון דינסטאג נאכמיטאג ביז מיטוואך צופרי אזוי ווי ווינט בלאזן ביז
 50מייל א שעה קען אראפברענגען צווייגן און ּפאַ ווער ליניעס ,און דורכגעוויייקטע ערד פון שווערע
רעגנגאס קען רעזולטירן אין געוויסע אויפגעריסענע ביימער.

פאר א פולע ליסטע פון וועטער ווארענונגען אין אייער געגנט ,באזוכט אייער געגנט׳ס נאציאנעלע וועטער
סערוויס וועבזייטל.
אגענטור פארברייטערונגען
דעפארטמענט אוו טראנספארטעישען
דער סטעיט דעפארטמענט אוו טראנספארטעישען שטייט גרייט זיך אפצורופן מיט די פאלגענדע
רעסורסן:
•
•
•
•
•
•
•

 1,408גרויסע דאמפ טראקס
 300גרויסע לאודערס
 77עקסקעוועיטער אויף טרעקס און רעדער
 72טשיפערס
 20גרעידערס
 16וואקיום טראקס מיט סוער דזשעטס
 14בוים-קרו באקעט טראקס

טרו-וועי אויטאריטעט
די טרו-וועי אויטאריטעט האט  656אפערעיטערס און סופערווייזערס גרייט זיך אפצורופן צו סיי
וואספארא ווינט אדער פארפלייצונג אינצידענטן לענגאויס דעם סטעיט מיט קליינע ביז מיטל-גרויסקייט
עקסקעוועיטערּ ,פלאו -און דאָ מּפ-טראקס ,גרויסע לאָ ודערס ,באוועגיגע ווי-עם-עס ּבאָ ורדס ,באוועגיגע
ליכט טורעמס ,קלענערע דזשענערעיטערס ,קלענערע ּפאָ מּפס און אויסריכטונג-שלעפער טרעילערס ,ווי
אויך שילדן און אנדערע טראפיק קאנטראל מיטלען וועלכע זענען גרייט פאר סיי וואספארא דיטאָ רס
אדער ראוד פארשליסונגען .שילדן מיט אנזאג-ענדערן פעאיגקייטן און סאושעל מעדיע ווערן געניצט צו
ווארענען מאטאריסטן וועגן וועטער אומשטענדן אויף דער טרו-וועי.
די צאל אויסריכטונגען איבער׳ן סטעיט זענען ווי פאלגענד:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

 228גרויסע דאמפ טראקס
 124קליינע דאמפ טראקס
 68לאודערס
 29טרעילערס
 8וואקיום טראקס
 9עקסקעוועיטער אויף טרעקס
 10עקסקעוועיטער אויף רעדער
ּ 9בראָ ש טשיּפערס
 100טשעינסאוס
 25לופט טראקס
 23סקיד סטיערס
 87באוועגיגע דזשענערעיטערס
 70באוועגיגע באלייכטונג יוניטס

די טרו-וועי אויטאריטעט ראט פאר מאטאריסטן צו דאונלאד׳ען איר מאביל עפ וועלכס מען קען באקומען
בחינם אויף איי-פאן און ענדראוד סמאַ רטפאָ נס .דער עפ שטעלט צו פאר מאטאריסטן דירעקטע
לעבעדיגע טראפיק קאמערעס ,עכט-צייטיגע טראפיק אינפארמאציע און נאוויגאציע הילף בשעת מען איז
אויפ׳ן וועג .מאטאריסטן קענען זיך אויך אויפשרייבן פאר  TRANSalertאימעילס ,וועלכע שטעלן צו די
לעצטע טראפיק אומשטענדן לענגאויס דער טרו-וועי ,נאכפאלגן  @ThruwayTrafficאויף טוויטער ,און
באזוכן  thruway.ny.govצו זען אן אינטעראקטיווע מאפע פון דעם טרו-וועי און אנדערע ניו יארק
סטעיט ראודס.
דיוויזיע פון היימלאנד סעקיוריטי און עמערדזשענסי סערוויסעס
די דיוויזיע׳ס אפיס פון עמערדזשענסי פארוואלטונג האלט א נאענטן אויג אויף וועטער אומשטענדן און
אירע עמערדזשענסי אפעראציעס צענטער איז איצט אקטיווירט .די דיוויזיע וועט קאארדינירן סיי וועלכע
נויטיגע אפרוף אפעראציעס און בלייבן אין קאנטאקט מיט לאקאלע באאמטע דורכאויס די קומענדע טעג.
אין צוגאב איז דער דיוויזיע׳ס אפיס פון פייער פרעווענשען און קאנטראל גרייט צו קאארדינירן אפרוף פון
סטעיט אגענטור וואסער רעטונג אייגנשאפטן ,אריינגערעכנט דאס ארויסשטעלן פון ניו יארק סטעיט
טעסק-פאָ רס ,)2NY-TF( 2-די סטעיט׳ס אינער-שטאטישע זוך און רעטונג טיעםOFPC .׳ס 2NY-TF
און סטעיט אגענטור סוויפט-וואָ טער רעסקיו מאנשאפטן זענען פעאיג ארויסצושטעלן סוויפט-וואָ טער
רעסקיו טעכניקער אפערירן רעטונג שיפן און הויכע עקסעל וויהיקלס צו סופלעמענט׳ן שטיצן ארטיגע
אפרוף פעאיגקייטן.
דעפארטמענט פון ענווייראנמענטאל אפהיטונג
 DECענווייראנמענטעל קאנסערוועישען פאליציי אפיצירן ,וואלד רעינדזשער ,עמערדזשענסי
פארוואלטונג שטאב ,און ראיאנישע מאנשאפט זענען אויף דער וואך און האלטן אן אויס אויף דער
אנטוויקלענדע מצב און פאטראלירן אקטיוו די געגנטער און אינפראסטרוקטור וואס שטייט אויס געטראפן
צו ווערן פון די שווערע וועטער .אלע אייגנשאפטן וואס זענען פאראן ,אריינגערעכנט סוויפט וואסער
ראטעווען מאנשאפטן ,זענען פלאצירט צו העלפן מיט סיי וועלכע עמערדזשענסי אפרוף.
אפיס פון פארקס ,פארוויילונג ,און היסטארישע אפהיטונג
ניו יארק סטעיט פארק פאליציי און פארק באאמטע זענען אויף דער וואך און האלטן א נאנטן אויג אויף די
וועטער אומשטענדן און באטרעפונגען .פארק באזוכער זאלן נאכקוקן דעם  parks.ny.govאדער רופן
זייער ארטיגע פארק אפיס פאר די לעצטע אפדעיטס וועגן פארק שעה׳ן ,עפענונגען ,און פארשליסונגען.
דעפארטמענט פון פובליק סערוויס
ניו יארק׳ס יוטיליטיס האבן אומגעפער  5,500ארבעטער וועלכע זענען גרייט אויסצופירן שאדן
אפשאצונגען ,אפרוף ,פאררעכטן ,און צוריקשטעל באמיאונגען לענגאויס דעם סטעיט .דעפארטמענט אוו
פובליק סערוויס שטאב וועלן נאכשפירן די יוטיליטיס ארבעט במשך דעם שטורעם אויפריכטונג און וועלן
פארזיכערן אז די יוטיליטיס שטעלן די נייטיגע מאנשאפטן צו די ראיאנען וועלכע זענען די מערסטע
באטראפן.
ניו יארק סטעיט פאליציי

סטעיט פאליציי זענען גרייט ארויסצושטעלן נאך טרופערס ,ווי נויטיג ,צו אפעקטירטע ערטער .אלע
ספעציעליזירטע וויהיקלס פון סטעיט פאליציי ,אריינגערעכנט פאָ ר-וויל-דרייוו וויהיקלס און יוטיליטי טעסק
וויהיקל ,ווערן גרייט געמאכט אויף באלדיגע אפרוף .אלע טרופ עמערדזשענסי ענערגיע קראפט און
קאמוניקאציע אויסריכטונגען זענען גע׳טעסט געווארן.
ניו יארק פאווער אויטאריטעט  /קאנאל קארפארעישען
דער ניו יארק סטעיט פאווער אויטאריטעט און ניו יארק סטעיט קאנאל קארפארעישען האלטן אן אויג
אויף אומשטענדן און גרייטן צו אלע אפרוף מיטלען NYPA .און קאנאלן פארשטייער זענען אין נאענטע
פארבינדונג מיט סטעיט ,קאונטי ,און לאקאלע עמערדזשענסי איינגעשטעלטע NYPA .שטייט אויך
גרייט צו שיקן  NYPAטראנסמיסיע און אנדערע פערסאנאל ארויסצוהעלפן אויב נייטיג .דער קאנאל
קארפארעישען וועט אפדעיט׳ן דעם פובליק לויט ווי עס וועט זיך נויטיגן דורך נאטיץ צו מארינער
ווארענונגען .מיטגלידער פון דער פובליק קענען זיך איינשרייבן אויף צו באקומען די מודעות דא.
מעטראפאליטען טראנספארטאציע אויטאריטעט
די מעטראפאליטען טראנספארטאציע אויטאריטעט נעמט אלע נייטיגע שיץ-מיטלען אויף אפצוהיטן איר
טראנספארטאציע נעטווארק און צושטעלן זיכערע סערוויס .עם-טי-עי אגענטורן ארבעטן נאענט
צוזאמען ,און קאארדינירן מיט לאקאלע מיטארבעטער צו אנטוויקלען פארברייטערונגען אויב וועט
סערוויס באטראפן ווערן .דער עם-טי-עי שטעלט ארויס פון פאראויס נייטיגע בעק-אפ אויסריכטונגען
איבער אלע קאמיוטער באן ליניעס ,סובוועיס ,און דער אגענטור׳ס בריקן און טונעלן .אויפ׳ן סאבוועי וועלן
מעינטענענס איינגעשטעלטע איבערקוקן טרעק אפפליס אין פלעצער וועלכע שטייען אויס פארפלייצט צו
ווערן ,און אוועקשטעלן טרעק פאמפס און שטורעם קעסטלעך.
דער עם-טי-עי דערמוטיגט אירע קאסטומערס צו נעמען עקסטערע באווארענישן ווען מען פארט אין
שווערע רעגנס און שטארקע ווינטן .דאס רעכנט אריין צולייגן עקסטערע צייט פאר פארן ,זיין עקסטער
פארזיכטיג ווען מען גייט אויף די פלאטפארמעס און טרעפ ,אכטונג געבן פאר גליטשיגע אומשטענדן און
האלטן אן אויג אויף צווייגן אדער דראטן פון אויבן וועלכע קענען אראפפאלן.
פארט אויטאריטעט
די פארט אויטאריטעט האלט אן אויג אויף וועטער אומשטענדן .שנעלקייט איינצוימונגען קענען מעגליך
זיין אין עפעקט ביי די בריקן ,ווי אויך לענגאויס די וועגן וועלכע פירן צו און אוועק פון זיי .פאסאזשירן
דורך די פארט אויטאריטעט׳ס איינריכטונגען זענען דערמוטיגט זיך צו פארבינדן דירעקט מיט
טראנספארטאציע פירער און עירליינס פאר די לעצטע אינפארמאציע וועגן אפהאלטונגען און
אפרופונגען .פאר די לעצטע אינפארמאציע וועגן פארט אויטאריטעט איינריכטונגען ,ביטע קוקט נאך
אויף סאושעל מעדיע ,שרייבט אייך איין פאר פי-עי מודעות ,אדער דאונלאוד׳ט איינע פון די פי-עי מאביל
עפס.
סעיפטי עצות
מאכט אייך גרייט פאר שווערע וועטער:
•

זייט באוואוסטזיניג אויף דער קאונטי אין וועלכן איר וואוינט און די נעמען פון דערנעבנדע
שטעט .שווערע וועטער ווארענונגען ווערן ארויסגעגעבן אויף א קאונטי באזיס.

•
•
•
•
•
•

לערנט אייך די זיכערסטע וועג פון אייער היים אדער ביזנעס צו הויכע ,זיכערע ערד אויב
דארפט איר זיך גיך אפטראגן.
אויב איר ווערט געראטן צו עוואקואירן ,טוט דאס זאפארט .נעמט נאר מיט נייטיגע
חפצים ,און ברענגט מיט אייער ּפעטס אויב מעגליך.
שטעלט צוזאם און חזר׳ט זיך איין א ׳פאמיליע אנטלויפן׳ פלאן און אידענטיפיצירן א
טרעף-פלאץ אויב פאמיליע מיטגלידער ווערן צוטיילט.
פארמיידט דאס דרייוו׳ען אדער ארויסגיין אינדרויסן בשעת א שטורעם .פארפלייצונג און
שעדליכע ווינטן קענען מאכן דאס ארומפארן גאר געפארפול.
אויב איר מוזט זיין אינדרויסן ,גייט נישט אריין אין פליסיגע וואסערן .זעקס אינטשעס
שנעל פליסיגע וואסערן קענען אייך אראפקלאפן פון אויף די פיס.
אויב איר מוזט דרייוו׳ען ,געדענקט" :דריי זיך אויס ,ווער נישט דערטראנקען!" דרייוו׳ט
נישט דורך פארפלייצטע ראודס ,וויבאלד קארס קענען אפגערוימט ווערן אין נישט מער
ווי צוויי פיס באוועגיגע וואסערן .אויב ווערט אייער וויהיקל אריינגעכאפט אין שנעל
באוועגיגע וואסערן ,בלייבט אינעווייניג אין וויהיקל .אויב די וואסער הייבט זיך אריין אין
דעם וויהיקל ,מאכט פליטה ארויף אויפ׳ן דאך .דרייוו׳ט נישט ארום ראוד צוימונגען.

האלטס דיזעסטער סופלייס ביי דער האנט ,אריינגערעכנט:
•
•
•
•
•
•
•

פלעשלייט און עקסטערע באטעריעס
באטעריע-אפערירטע ראדיא און עקסטערע באטעריעס
פירסט-עיד קיט און אנווייז ביכל
עמערדזשענסי עסנווארג און וואסער
נישט-עלעקטרישע קען אָ וּפענער
נייטיגע מעדיצינען
טשעקבוק ,קעש ,קרעדיט קארטלעך ATM ,קארטלעך

אויב ווערט די לעקטער אויסגעלאשן ,זאלן ניו יארקער:
•

•

•
•
•

אויסלעשן אדער אומבאהעפטן הויפט עפלייענסעס און אנדערע אויסריכטונגען ,ווי
צ.ב.ש .קאמפיוטערס ,אין פאל פון א צייטווייליגע ענערגיע קראפט אנפלייץ וועלכע קען
שעדיגן די כלים .האלטס איין לעקטער אנגעצונדן כדי איר זאלט גלייך וויסן ווען די
ענערגיע קראפט ווערט צוריקגעשטעלט .נעמט אין באטראכט צו ניצן סּורדזש
ּפראטעקטערס ווען איר ניצט עלעקטראנישע אויסריכטונגען.
רופטס אייער יוטיליטי פראוויידער זיי מודיע צו זיין וועגן דעם אויסלעש און הערט אייך צו
צו ארטיגע בראדקעסטס פאר אפיציעלע אינפארמאציע .פאר א ליסטע פון יוטיליטיס אין
ניו יארק סטעיט ,באזוכט דעם סטעיט דעפארטמענט אוו פובליק סערוויס.
קוקט נאך צו זעהן אויב אייערע שכנים האבן ענערגיע קראפט .קוקט נאך אויף מענטשן
וואס האבן ספעציעלע געברויכן.
ניצט נאר פלעשלייטס פאר עמערדזשענסי באלייכטונג-ליכט קענען איינשטעלן א ריזיקע
פון פייער.
האלטס פרידזשידער און פריעזער טירן פארמאכט — רוב עסנווארג וועלכע דארפן
געהאלטן ווערן קאלט קענען געהאלטן ווערן זיכערערהייט אין א פארמאכטע

•
•

•

•
•

•

פרידזשידער פאר עטליכע שעה׳ן .אן אומגעעפנטע פרידזשידער וועט האלטן עסנווארג
קאלט פאר בערך פיר ( )4שעה .אן אנגעפילטע פריעזער וועט האלטן דער
טעמפעראטור פאר בערך  48שעה.
ניצט נישט קיין טשאַ רקאָ ול גריל אינעווייניג און ניצט נישט קיין גאז אויוון פאר הייצונג —
זיי קענען ארויסגעבן שעדליכע מאסן קארבאן מאנאקסייד.
אין קאלטע וועטער ,האלטס אייך ווארעם דורך זיך אנטון אין שיכטן און מינימיזירן די
צייט פארברענגט אינדרויסן .זייט פארזיכטיג וועגן קאלטע אנגעשטרענגט סימפטאמען
(ווי צ.ב.ש .היפאטערמיע) און זוכט פאסיגע מעדיצינישע הילף אויב ווייזן זיך
סימפטאמען.
אויב זענט איר אין א הויכע בנין ,נעמט די טרעפ און ציעט אייך צו די נידעריגסטע
שטאפל פון דעם בנין .אויב איר ווערט איינגעשפארט אין אן עלעוועיטער ,ווארטס פאר
הילף .פרובירט נישט אויפצועפענען די טירן מיט כוח .בלייבטס געדולדיג — עס איז דא
א שפע פון לופט און דער אינעווייניג פון אן עלעוועיטער אויס געבויט פאר פאסאזשיר
סעיפטי.
געדענקט צוצושטעלן פרישע ,קילע וואסער פאר אייערע ּפעטס.
עלימינירט אומנויטיגע ארומפארן ,איבערהויפט אין א קאר .טראפיק סיגנאלן וועלן
אויפהערן ארבעטן בשעת אן אויסלעש אינצידענט ,וועלכע קען שאפן טראפיק אנלייג און
געפארפולע דרייוו׳ען אומשטענדן .אויב דארפט איר דרייוו׳ען בשעת א ּבלעקאָ ּוט,
געדענקט צו פאלגן די -4וועגיגע סטאַ ּפ ארדנונג ביי שניידפונקטן ווי די טראפיק סיגנאלן
פונקציאנירן נישט.
געדענקט אז אויסריכטונגען ווי אויטאמאטישע טעלער מאשינען (ATM׳ס) און
עלעוועיטערס וועלן מעגליך נישט ארבעטן.

פאר מער סעיפטי עצות ,באזוכט דער ניו יארק סטעיט דיוויזיע פון היימלאנד סעקיוריטי און
עמערדזשענסי סערוויסעס סעיפטי עצות וועב זייטל דא.
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