
 
 الحاكمة كاثي هوكول  2021/ 10/26 للنشر فوًرا:

 
 

تطلع الحاكمة هوكول سكان نيويورك على المستجدات بشأن استجابة الوالية لتوقع حدوث أمطار غزيرة واحتمالية حدوث 
 فيضانات  

  
حث الحاكمة هوكول المسافرين على توخي الحذر أثناء التنقل مساء الثالثاء حيث من المتوقع أن تؤثر ظروف الفيضانات  ت

 لونغ آيالند ونيويورك ووسط مدينة هدسون والمنطقة الجنوبية على عدة مناطق في منطقة العاصمة و
  

بوصات  3-2من المتوقع أن تتلقى مناطق لونغ آيالند ووسط مدينة هدسون ومدينة نيويورك ومناطق المنطقة الجنوبية 
مياًل في الساعة محتملة في لونغ آيالند خالل الليل من  60إلى  50إضافية من األمطار خالل هذا المساء؛ هبوب الرياح من 

  الثالثاء إلى األربعاء
  

  التحذير من فيضان مفاجئ ساٍر حاليًا في مقاطعتي ديالوير وسوليفان
  

  مساًء لتسهيل استجابة وكالة الوالية في المناطق المتأثرة ثنينأعلنت حالة الطوارئ الكارثية يوم اإلالحاكمة استباقيًا 
  

أطلعت الحاكمة كاثي هوكول اليوم سكان نيويورك على استجابة الوالية على الوضع الذي يدور في جميع أنحاء الوالية 
وميد هدسون والمناطق  ويؤدي إلى هطول أمطار غزيرة وظروف فيضانات في منطقة العاصمة ولونغ آيالند ومدينة نيويورك 

بوصات في مناطق وسط الوالية ومن  3تراكمت مجاميع هطول األمطار التي تصل إلى  الجنوبية حتى صباح األربعاء.
ميد هدسون ومدينة نيويورك والمناطق  و بوصات على لونغ آيالند 3-2المتوقع أن تؤثر األمطار األخرى التي تصل إلى  

ميالً في الساعة في لونغ آيالند إلى األربعاء. حثت الحاكمة  60يتوقع هبوب رياح تصل إلى  الجنوبية إلى يوم الثالثاء. 
هوكول سكان نيويورك في المناطق المتضررة على مراقبة الطقس عن كثب على مدار اليوم، وتوخي الحذر أثناء السفر،  

  واتباع أي أوامر طارئة صادرة عن السلطات المحلية استجابة للعاصفة.
  
"نحن نراقب عن كثب توقعات الطقس ونعمل على التواصل مع شركائنا في الحكومة بشأن األمطار   الت الحاكمة هوكول:ق 

يجب أن يظل جميع سكان نيويورك يقظين وأن يكونوا مستعدين لمتابعة أي  الغزيرة والرياح التي نتوقع رؤيتها الليلة وغًدا. 
نني أحث الجميع بشدة على مراقبة توقعات الطقس المحلية وتوخي الحذر أثناء أوامر طارئة صادرة عن الحكومات المحلية. إ

  تنقالتك إلى المنزل هذا المساء وصباح األربعاء".
  

بوصات أو أكثر من األمطار  3اعتباًرا من صباح يوم االثنين، تلقت العديد من المناطق الواقعة في وسط الوالية ما يصل إلى 
أصدرت دائرة األرصاد الجوية   شمالي، ومن المتوقع هطول المزيد من األمطار خالل هذا المساء.المرتبطة بهذا البحر ال

الوطنية عدة ساعات وإرشادات خاصة بالطقس، بما في ذلك الفيضانات المفاجئة والفيضانات الساحلية والرياح العاتية  
ت الطقس والتنبيهات والتحذيرات في منطقتك، يُرجى  للحصول على القائمة الكاملة إلرشادا واالستشارات حتى يوم األربعاء. 
 . الموقع االلكترونيزيارة خدمة الطقس الوطنية على 

  
يشمل اإلعالن مقاطعات برونكس وبروم   أعلنت الحاكمة هوكول عن حالة طوارئ كارثية على مستوى الواليةيوم اإلثنين، 

ينجز ومونتغمري وناسو ونيويورك وأورانج وأوتسيغو وبوتنام وكوينز وريتشموند وروكالند  وتشينانجو وديالوير وجرين وك 
  ووشينيكتادي وسكوهاري وسوفولك وسوليفان وأولستر ووستشستر والمقاطعات المجاورة.

  

https://www.governor.ny.gov/news/governor-hochul-declares-state-emergency-ahead-anticipated-heavy-rainfall-and-high-winds
https://www.governor.ny.gov/news/governor-hochul-declares-state-emergency-ahead-anticipated-heavy-rainfall-and-high-winds
https://www.governor.ny.gov/news/governor-hochul-declares-state-emergency-ahead-anticipated-heavy-rainfall-and-high-winds
https://alerts.weather.gov/cap/ny.php?x=1
https://www.governor.ny.gov/news/governor-hochul-declares-state-emergency-ahead-anticipated-heavy-rainfall-and-high-winds


 استعدادات الوكاالت  
  

 إدارة النقل  
  

 إدارة النقل بالوالية مستعدة لالستجابة باألصول اآلتية: 
  

  شاحنة كبيرة للتفريغ 1,409 •

  شاحنة كبيرة للتحميل 304 •

  حفارة مجنزرة وذات عجالت 78 •

  آلة تقطيع خشب 73 •

  آلة تمهيد التربة 20 •

  شاحنة شفط مع نفاثات صرف صحي 16 •

  شاحنة قادوسية ألطقم األشجار 14 •

  
 هيئة الطريق السريع 

  
مشغاًل ومشرفًا على االستعداد لالستجابة ألي مشكالت متعلقة بالرياح أو الفيضانات في   656تمتلك هيئة الطريق السريع 

جميع أنحاء الوالية من خالل الحفارات الصغيرة إلى متوسطة الحجم، وشاحنات الحراثة / التفريغ، والشاحنات الكبيرة 
لة، وأبراج اإلضاءة المتنقلة، وقاطرات نقل المضخات األصغر والمعدات، باإلضافة  للتفريغ، ولوحات الرسائل المتغيرة المتنق

إلى الالفتات وأجهزة التحكم في حركة المرور األخرى المتاحة ألي تحويالت أو إغالقات. يتم استخدام الفتات الرسائل  
 الطريق السريع. المتغيرة ووسائل التواصل االجتماعي لتنبيه سائقي المركبات بأحوال الطقس على 

  
 أعداد المعدات على مستوى الوالية كاآلتي: 

  
 شاحنة قالبة كبيرة  228 •

 شاحنة قالبة صغيرة   124 •

 شاحنة تحميل   68 •

 مقطورة  29 •

 شاحنات شفط  8 •

 حفارات مجنزرة  9 •

 حفارات ذات عجالت   10 •

 آالت تقطيع أغصان   9 •

 منشار كهربائي  100 •

 شاحنة نقل جوي   25 •

 جرافة انزالقية  23 •

 مولًدا متنقالً  87 •

 وحدة إضاءة متنقلة  70 •

  
والذي يتوفر للتنزيل مجانًا على   تطبيق الهاتف المحمول تشجع هيئة الطريق السريع سائقي المركبات على تنزيل

يوفر التطبيق لسائقي المركبات إمكانية الوصول المباشر إلى كاميرات المرور المباشرة،   .Androidو iPhone أجهزة
قت الفعلي أثناء التنقل. يمكن لسائقي المركبات أيًضا التسجيل لتلقي  ومعلومات حركة المرور، ومساعدة المالحة في الو

اإللكترونية التي تقدم حاالت حركة المرور األخيرة على الطريق السريع،  TRANSalert رسائل
لرؤية الخريطة التفاعلية التي تعرض حاالت  thruway.ny.gov على تويتر، وزيارة ThruwayTraffic@ ومتابعة

  حركة المرور على الطريق السريع أو غيره من طرق والية نيويورك.
  

 قسم األمن الداخلي وخدمات الطوارئ 

https://www.thruway.ny.gov/travelers/mobile-app.html
https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=49c374ec-16584de2-49c18dd9-0cc47aa88e08-e24ae9247819c0fd&q=1&e=6c8e9f4e-4ca3-42aa-adea-ab4a39364d27&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%257Cf4f15a68663a4e2a4a1508d992504d6d%257C496b87481f5f49a8a46d98a389b1b070%257C0%257C0%257C637701695879349020%257CUnknown%257CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%253D%257C1000%26sdata%3DSac5BlD9ziKtjbepeLKbQyOUNFtTLLnQM%252BJnnx6%252FI74%253D%26reserved%3D0
https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=ca6d2073-95f6197d-ca6fd946-0cc47aa88e08-97e26c3b3cbaf695&q=1&e=6c8e9f4e-4ca3-42aa-adea-ab4a39364d27&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%257Cf4f15a68663a4e2a4a1508d992504d6d%257C496b87481f5f49a8a46d98a389b1b070%257C0%257C0%257C637701695879358975%257CUnknown%257CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%253D%257C1000%26sdata%3D0ecturgzgvgSBYWj4ROVrbinB7ecYUYA%252FbapVuFLFj4%253D%26reserved%3D0
https://wwwapps.thruway.ny.gov/tas/
https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=0b0b02c4-54903bca-0b09fbf1-0cc47aa88e08-87149d6f3e5092aa&q=1&e=6c8e9f4e-4ca3-42aa-adea-ab4a39364d27&u=https%3A%2F%2Fnam11.safelinks.protection.outlook.com%2F%3Furl%3Dhttps%253A%252F%252Ftwitter.com%252FThruwayTraffic%26data%3D04%257C01%257C%257Cf4f15a68663a4e2a4a1508d992504d6d%257C496b87481f5f49a8a46d98a389b1b070%257C0%257C0%257C637701695879358975%257CUnknown%257CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%253D%257C1000%26sdata%3DYO6wc58dweJYWwl5iTybNjq1JqRsys1oNuEwQY91uKs%253D%26reserved%3D0
https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=0b0b02c4-54903bca-0b09fbf1-0cc47aa88e08-87149d6f3e5092aa&q=1&e=6c8e9f4e-4ca3-42aa-adea-ab4a39364d27&u=https%3A%2F%2Fnam11.safelinks.protection.outlook.com%2F%3Furl%3Dhttps%253A%252F%252Ftwitter.com%252FThruwayTraffic%26data%3D04%257C01%257C%257Cf4f15a68663a4e2a4a1508d992504d6d%257C496b87481f5f49a8a46d98a389b1b070%257C0%257C0%257C637701695879358975%257CUnknown%257CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%253D%257C1000%26sdata%3DYO6wc58dweJYWwl5iTybNjq1JqRsys1oNuEwQY91uKs%253D%26reserved%3D0
https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=0b0b02c4-54903bca-0b09fbf1-0cc47aa88e08-87149d6f3e5092aa&q=1&e=6c8e9f4e-4ca3-42aa-adea-ab4a39364d27&u=https%3A%2F%2Fnam11.safelinks.protection.outlook.com%2F%3Furl%3Dhttps%253A%252F%252Ftwitter.com%252FThruwayTraffic%26data%3D04%257C01%257C%257Cf4f15a68663a4e2a4a1508d992504d6d%257C496b87481f5f49a8a46d98a389b1b070%257C0%257C0%257C637701695879358975%257CUnknown%257CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%253D%257C1000%26sdata%3DYO6wc58dweJYWwl5iTybNjq1JqRsys1oNuEwQY91uKs%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.thruway.ny.gov/travelers/map/index.html?layer=cameras


  
يراقب مكتب إدارة الطوارئ التابع للقسم عن كثب األحوال الجوية ومركز عمليات الطوارئ التابع له قيد التفعيل حاليًا.  

سينسق القسم أي عمليات استجابة ضرورية لوكاالت الوالية وسيبقى على اتصال مع المناطق المحلية طوال األيام المقبلة.  
من الحرائق والسيطرة عليها التابع للقسم مستعد لتنسيق االستجابة لموارد اإلنقاذ في  باإلضافة إلى ذلك، فإن مكتب الوقاية 

(، وهو فريق البحث واإلنقاذ الحضري  NY-TF2) 2المياه التابعة لوكاالت الوالية، بما في ذلك نشر فريق عمل نيويورك 
( OFPCتب مكافحة الحرائق والسيطرة عليها )وفرق اإلنقاذ السريع في المياه التابعة لمك 2بالوالية. إن فريق نيويورك 

قادرة على نشر فنيي اإلنقاذ السريع في المياه لتشغيل قوارب اإلنقاذ والمركبات عالية المحور لدعم وإسناد قدرات االستجابة  
  المحلية.

  
  إدارة الحفاظ على البيئة

  
ارئ، والموظفون اإلقليميون من إدارة الحفاظ على  ضباط شرطة الحفاظ على البيئة، وحراس الغابات، وموظفو إدارة الطو

البيئة في حالة تأهب ويراقبون تطور الوضع ويقومون بدوريات نشطة في المناطق والبنية التحتية التي يحتمل أن تتأثر 
 بة للطوارئ.  بالطقس القاسي. جميع األصول المتاحة، بما في ذلك فرق اإلنقاذ المائي السريع، متمركزة للمساعدة في أي استجا

  
 مكتب المتنزهات والترفيه والمحافظة التاريخية 

  
شرطة متنزهات والية نيويورك وموظفي المتنزهات في حالة تأهب ويراقبون عن كثب أحوال الطقس وتأثيراته.  يجب على  

ديثات المتعلقة أو االتصال بمكتب المتنزهات المحلي للحصول على آخر التح parks.ny.govزائري المتنزهات مراجعة 
 بساعات المتنزهات، ومواعيد الفتح واإلغالق.  

  
 إدارة الخدمة العامة  

  
عامل متاحين للمشاركة في جهود تقييم األضرار واالستجابة واإلصالح والترميم   6,200تضم مرافق نيويورك ما يقرب من 

المرافق طوال فترة التعافي من العاصفة، وسيتأكدون في جميع أنحاء الوالية. يواصل موظفو إدارة الخدمة العامة متابعة عمل  
 من نقل المرافق للموظفين المناسبين إلى المناطق التي يتوقع أن تتأثر أكثر من غيرها. 

  
 شرطة والية نيويورك 

  
تنظيم جميع  شرطة الوالية مستعدة لنشر فرق إنقاذ بالمياه السريعة وقوات إضافية، حسب الحاجة، في المناطق المتضررة. يتم 

المركبات المتخصصة لشرطة الوالية، بما في ذلك مركبات الدفع الرباعي ومركبات المهام المساعدة، وهي جاهزة لالستجابة  
 الفورية. تم اختبار جميع معدات الطوارئ واالتصاالت الخاصة بالقوات. 

  
 هيئة الطاقة في نيويورك/ شركة القناة  

  
( ومؤسسة قناة والية نيويورك إعادة مراقبة الظروف وإعداد جميع األصول.   NYPAتراقب هيئة الطاقة في نيويورك )

( ووممثلو القنوات على اتصال وثيق مع مسؤولي إدارة الطوارئ في الوالية والمقاطعات  NYPAشرطة والية نيويورك ) 
وأفراد آخرين إذا لزم األمر. ستستمر  NYPAد إلرسال ونقل أيًضا على أهبة االستعدا NYPAتقف  والمناطق المحلية.

مؤسسة القناة في بإبالغ الجمهور بالمستجدات حسب الحاجة من خالل تنبيهات إشعار البحارة. يمكن ألفراد الجمهور 
 هنا.  االشتراك لتلقي هذه اإلشعارات

  
 هيئة النقل الحضري  

  
تعمل الوكاالت التابعة  تتخذ هيئة النقل الحضري كافة االحتياطات الالزمة لحماية شبكة النقل الخاصة بها وتوفير خدمة آمنة.

  ( بشكل وثيق معًا، بالتنسيق مع الشركاء المحليين لوضع خطط احترازية في حالة تأثر الخدمة.MTAلهيئة النقل الحضري )



تياطية أساسية في نطاق خطوط السكك الحديدية للركاب ومترو األنفاق وجسور  وضعت هيئة النقل الحضري معدات اح
  الوكالة وأنفاقها.

  
أكتوبر  26السبعة يوم الثالثاء  MTAمقطورات الجرارات الترادفية والفارغة من جسور  MTAحظرت أنفاق وجسور 

  مساًء. 10وحتى الساعة  
  
جاري المسارات في المناطق المعرضة للفيضانات، وسيجهزون بخصوص مترو األنفاق، سيفحص موظفو الصيانة م 

  مضخات المسارات وصناديق العواصف.
  

يشمل ذلك إتاحة   الزبائن على اتخاذ احتياطات إضافية عند التنقل أثناء هطول األمطار الغزيرة والرياح الشديدة. MTAتشجع 
وقت إضافي للتنقل، وتوخي المزيد من الحذر عند المشي على المنصات والساللم، وتوخي الحرص في الطرق الزلقة،  

  تكون سقطت.واالنتباه ألوراق الشجر العلوية أو األسالك التي قد 
  

 هيئة الموانئ  
  

تراقب هيئة الموانئ ظروف الطقس. قد تكون قيود السرعة سارية على الجسور، وكذلك على طول الطرق من وإلى المعابر. 
يتم تشجيع الركاب عبر مرافق هيئة الموانئ على التواصل مع شركات النقل وشركات الطيران مباشرة للحصول على أحدث  

لتأخيرات واإللغاءات.  لمعرفة أحدث المعلومات عن مرافق هيئة الموانئ، يرجى التحقق من شبكات المعلومات حول ا
 التواصل االجتماعي، أو االشتراك بتنبيهات هيئة الموانئ، أو تنزيل أحد تطبيقات هيئة الموانئ على األجهزة المحمولة.  

  
 نصائح السالمة  

  
 االستعداد ألحوال الطقس القاسية: 

ف على المقاطعة التي تقيم فيها وأسماء المدن القريبة. يتم إصدار التحذيرات المتعلقة بأحوال الطقس القاسية على  تعر   •
 أساس المقاطعة.  

ف على الطريق األكثر أمانًا من منزلك أو عملك إلى األرض المرتفعة اآلمنة التي ينبغي أن تتوفر لديك للمغادرة   • تعر 
 سريعًا. 

 في حالة نصحكم باإلخالء، فنفذوا ذلك فوًرا. خذوا األغراض الضرورية فقط وأحضروا الحيوانات األليفة إذا أمكن.   •

 وحدد مكان لاللتقاء في حالة فقدان أحد أفراد األسرة.  ضع خطة "هروب األسرة" وتدرب عليها  •

 تجنبوا القيادة أو الخروج أثناء عاصفة. يمكن أن تجعل الفيضانات والرياح المدمرة التنقل خطيًرا.   •

يمكن لست بوصات من المياه المتحركة بسرعة أن   إذا كان ال بد من التواجد بالخارج، فال تخطوا في المياه المتدفقة.  •
 كم عن أقدامكم.  تسقط

ال تقودوا عبر الطرق المغمورة بالمياه حيث يمكن أن  إذا كان عليكم القيادة، فتذكروا: "استديروا، ال تغرقوا!"  •
إذا علقت مركبتكم في المياه سريعة الحركة، فابقوا في   تنجرف السيارات في قدمين فقط من المياه المتحركة.

 ال تقودوا حول حواجز الطرق.  بة، فابحثوا عن ملجأ على السطح.إذا ارتفعت المياه داخل المرك المركبة.

  
 ضع مستلزمات الكوارث في متناول اليدين، وتشمل ما يلي:  

  
 كش افات وبطاريات إضافية   •

 جهاز السلكي يعمل بالبطارية وبطاريات إضافية   •

 طقم ودليل اإلسعافات األولية  •

 الطعام والماء في حالة الطوارئ   •

 فاتحة علب غير كهربائية   •

 أدوية أساسية   •

اف اآللي   •  دفتر شيكات، ونقوًدا، وبطاقات ائتمان، وبطاقات ماكينات الصر 

  



 إذا كنت تواجه انقطاًعا في التيار الكهربائي، سكان نيويورك يجب عليهم فعل التالي:  
  

فقم بإيقاف التشغيل أو الفصل لألجهزة الرئيسية والمعدات األخرى، مثل أجهزة الكمبيوتر لتجنب التدفق المفاجئ في   •
التيار الكهربائي الذي يمكن أن يتسبب في إتالف هذه األجهزة. قم بتشغيل مصباح واحد لكي تعرف عند عودة التيار 

ِّر في استخدام أجهزة الحماية من ا  لتدفق المفاجئ في التيار الكهربائي حيثما تستخدم معدات إلكترونية. الكهربائي. فك 

ِّم خدمات المرافق إلخطاره بانقطاع التيار الكهربائي واستمع إلى اإلذاعات المحلية لالطالع على   • اتصل بمقد 
إدارة والية نيويورك للخدمات  المعلومات الرسمية. لالطالع على قائمة المرافق في والية نيويورك، تفضل بزيارة 

 .  العامة

 تحقق لمعرفة ما إذا كان جيرانك لديهم القوة. تحقق من األشخاص الذين لديهم وصول أو احتياجات وظيفية.  •

 ربما تتسبب الشموع في خطر اشتعال الحرائق.  -استخدم الكش افات فقط لإلضاءة في حالة الطوارئ  •

دات والثالجات تأكد من  • ِّ يمكن االحتفاظ بمعظم األطعمة التي تحتاج إلى تبريد في ثالجة مغلقة   -إغالق أبواب المبر 
لعدة ساعات. ستعمل الثالجة غير المفتوحة على تبريد الطعام لمدة أربع ساعات تقريبًا. ستحتفظ الثالجة الكاملة  

 ساعة.   48بالحرارة لمدة 

فقد يتسبب ذلك في انبعاث مستويات   -ة وال تستخدم الموقد الذي يعمل بالغاز للتسخين ال تستخدم شوايات الفحم المغلق •
 ضارة لغاز أول أكسيد الكربون.  

في الطقس البارد، حافظ على الدفء من خالل ارتداء طبقات من المالبس وتقليل الوقت الذي تقضيه في الهواء  •
رارة الجسم( واطلب العناية الطبية المناسبة في حالة  الطلق. احذر من أعراض اإلجهاد البارد )مثل انخفاض ح

 ظهور األعراض.  

إذا كنت تقيم في مبنى مرتفع، فاستخدم الساللم وانتقل إلى أدنى طابق في المبنى. إذا أصبحت عالقًا في المصعد،   •
تصميم الجزء الداخلي من  يوجد الكثير من الهواء وتم  -فانتظر المساعدة. ال تحاول فتح األبواب بالقوة. تحل  بالصبر 

 المصعد مع مراعاة سالمة الركاب. 

 ال تنَس توفير المياه النقية والباردة لحيواناتك األليفة.  •

قم بإلغاء السفر غير الضروري، وخصوًصا بالسيارة. ستتوقف إشارات المرور عن العمل في أثناء انقطاع التيار   •
وأوضاع خطرة للقيادة. إذا كان يتعين عليك القيادة في أثناء  الكهربائي، وهو ما يتسبب في حدوث ازدحام مروري

( أو الشامل في التقاطعات التي ال تعمل فيها  4انقطاع التيار الكهربائي، فتذكر االلتزام بقاعدة التوقف الرباعي ) 
 إشارات المرور.  

 تذك ر أن معدات مثل ماكينات الصراف اآللي والمصاعد قد ال تعمل.  •

  
نصائح السالمة، يُرجى زيارة صفحة موقع نصائح السالمة الخاصة بقسم والية نيويورك لألمن الوطني وخدمات للمزيد من 

 . هناالطوارئ على صفحة الويب 
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