
 

 

 
 الحاكمة كاثي هوكول   12/12/2021 للنشر فوًرا:

 
 

  
 الحاكمة هوكول تطلع سكان نيويورك على استجابة الوالية للرياح المدمرة وانقطاع التيار الكهربائي يوم السبت  

  
  77انقطاع للتيار الكهربائي في ذروة العاصفة التي شهدت رياح أعاصير قوية تصل سرعتها إلى  300,000ما يقرب من 

 مياًل في الساعة تأثير غرب نيويورك بين الليلة الفائتة 
  

ا زالوا  مشترك م 97,000مشترك؛  200,000مرفق تابع للوالية وخارجها أعاد التيار الكهربائي إلى أكثر من  10,000
 بدون كهرباء  

  
أطلعت الحاكمة كاثي هوكول اليوم سكان نيويورك على استجابة الوالية لرياح األعاصير القوية التي أثرت على معظم الوالية 

في ذروة الحدث. شهدت بعض المواقع، بما في   300,000الليلة الفائتة وتسببت في انقطاع التيار الكهربائي عن ما يقرب من 
ميالً في الساعة أثناء العاصفة.   70فولز الدولي ومدينة بوفالو، رياًحا تزيد سرعتها عن ذلك مدينة دونكيرك ومطار نياجارا 

طاقم في المرافق التابعة للوالية وخارج الوالية اليوم في العمل على استعادة التيار الكهربائي   10,000سيستمر ما يقرب من 
 مشترك ال يزالون بدون كهرباء.   97,000لـ 
  

انقطع التيار الكهرباء عن مئات اآلالف من سكان نيويورك بسبب نظام الطقس القاسي الذي اجتاح الوالية   "الليلة الماضية،
"بفضل  قالت الحاكمة هوكول. وأدى إلى وصول رياح أعاصير قوية إلى عدة أماكن، وعلى األخص في غرب نيويورك،" 

وى المحلي والعمل الجاد ألطقم المرافق من كل من  الجهود التعاونية لمديري الطوارئ على مستوى الوالية وعلى المست
الوالية والعديد من المواقع خارج الوالية، تمت استعادة أكثر من نصف االنقطاعات في التيار الكهربائي عن المتضررين منذ  

الذي تسبب  ذلك الحين. سنواصل في أقرب وقت ممكن العمل لضمان تقديم المساعدة لجميع المتضررين من نظام الطقس هذا، 
 في وقوع وفيات وتدمير في أجزاء أخرى من البالد هذا األسبوع."  

  
باألمس، نشرت الحاكمة هوكول موارد االستجابة لحاالت الطوارئ في الوالية حيث تم إصدار تحذيرات من الرياح الشديدة  

الحاكمة أيًضا عن تعبئة موارد  للمقاطعات عبر مناطق غرب نيويورك والبحيرات اإلصبعية والمنطقة الشمالية. وأعلنت
المرافق الحكومية الداخلية والتعاقدات والعقود الخارجية وموارد المساعدات المتبادلة استجابة لتأثيرات حدث الطقس في عطلة 

 نهاية األسبوع.  
  

بالطقس؛ ومع   انتهت صالحية التحذيرات من الرياح شديدة وال توجد تحذيرات أو مراقبة للطقس أو إنذارات أخرى خاصة
ميالً في الساعة في بعض األماكن هذا اليوم. للحصول على قائمة كاملة   40ذلك، من المتوقع هبوب رياح تصل سرعتها إلى 
 ك.  لدائرة األرصاد الجوية الوطنية في منطقت الموقع االلكترونيبإرشادات الطقس في منطقتك، تفضل بزيارة 

  
 استعدادات وكاالت الوالية 

  
 قسم األمن الداخلي وخدمات الطوارئ 

تم تنشيط مركز عمليات الطوارئ التابع لقسم األمن الداخلي وخدمات الطوارئ وسيقوم بمراقبة الظروف عن كثب وتنسيق  
لة لنشر الموارد في المواقع لدعم عمليات االستجابة والبقاء على اتصال بالمواقع طوال مدة الحدث. يتم إعداد مخزونات الدو

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Falerts.weather.gov%2Fcap%2Fny.php%3Fx%3D1%23_blank&data=04%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Ca78d358c715745ec9d7008d9bda94ab8%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637749357078356270%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=sRWljqiU6zV0qt%2B%2Bg%2BLK%2BMFXojftplFPkAhpIPlXgHA%3D&reserved=0


 

 

أي احتياجات متعلقة بالعواصف، بما في ذلك المضخات والمناشير وأكياس الرمل والمولدات ومهود األطفال والبطانيات  
 وعبوات المياه. 

  
 إدارة النقل  

ة للعمليات على مدار الساعة تشارك وزارة النقل بفاعلية في أحداث الطقس الحالية. سيتم تزويد جميع مواقع اإلقامة المتأثر
طوال مدة عمليات االستجابة ذات األولوية. بتم تفعيل نظام قيادة الحوادث التابع للوزارة وسيظل مزوًدا بالموظفين بالكامل  

 طوال مدة هذا الحدث.  
  

 في المنطقة الشمالية أمام حركة المرور.   I-81والطريق السريع  Buffalo Skywayأعيد فتح طريق  
  
 عداد المعدات على مستوى الوالية كاآلتي:  أ

 شاحنة كبيرة للتفريغ   1576 •
 مرفقات محمل كالب   51 •
 شاحنة تحميل   323 •
 حفارة مجنزرة  33 •
 حفارة ذات عجالت   46 •
 مقطورة جرارة مع قاطرة منخفضة   40 •
 شاحنة قادوسية ألطقم األشجار   14 •
 شاحنة إشارات مرور   30 •
 بوصات )دقيقة(   10قطاعة بسعة  77 •

  
 هيئة الطريق السريع  

مشغاًل ومشرفًا على استعداد لالستجابة ألي مشكالت متعلقة بالرياح في جميع أنحاء   676يوجد لدى هيئة الطريق السريع 
ئل متغيرة  الوالية من خالل حفارات صغيرة إلى متوسطة الحجم، وشاحنات محراث/تفريغ، وشاحنات تحميل، ولوحات رسا

متنقلة، وأبراج إضاءة محمولة، ومولدات صغيرة، ومقطورات للجر محملة بمضخات ومعدات، باإلضافة إلى الالفتات  
وأجهزة التحكم في حركة المرور األخرى المتاحة ألي التفافات أو إغالقات. يتم استخدام الفتات الرسائل المتغيرة ووسائل 

 مركبات بأحوال الطقس على الطريق السريع. التواصل االجتماعي لتنبيه سائقي ال
  

 صباًحا.   4ال يوجد حظر على المركبات ساري المفعول اعتباًرا من الساعة 
  

الذي يتوفر للتنزيل مجانًا على أجهزة  تطبيق الهاتف المحمول  تشجع هيئة الطريق السريع سائقي المركبات على تنزيل
iPhone  وAndroid . يوفر التطبيق لسائقي المركبات إمكانية الوصول المباشر إلى المساعدة في حركة المرور والمالحة

لتلقي لتلقي الرسائل اإللكترونية   TRANSalertفي الوقت الفعلي أثناء التنقل. يمكن لسائقي المركبات أيًضا التسجيل في 
 .  هنا  التي تقدم حاالت حركة المرور األخيرة على الطريق السريع

  
 إدارة الحفاظ على البيئة 

  ضباط شرطة الحفاظ على البيئة، وحراس الغابات، وموظفو إدارة الطوارئ، والموظفون اإلقليميون من إدارة الحفاظ على
البيئة في حالة تأهب ويراقبون تطور الوضع ويقومون بدوريات نشطة في المناطق والبنية التحتية التي يحتمل أن تتأثر  

 بالطقس القاسي. جميع الموارد موضوعة للمساعدة في أي استجابة للطوارئ. 
  

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

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

  
 ارة الخدمة العامة  إد

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.thruway.ny.gov%2Ftravelers%2Fmobile-app.html&data=04%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Ca78d358c715745ec9d7008d9bda94ab8%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637749357078356270%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=DI0ZPY64%2Bf9kzQXDndMIcBcrpcDwcUjoIVYj7GmOGFg%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwwwapps.thruway.ny.gov%2Ftas%2F&data=04%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Ca78d358c715745ec9d7008d9bda94ab8%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637749357078366224%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=9zthe5C2b%2BXlztgIx31F59Z5IjbfM%2BCjRt%2Fwii8T6g0%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.thruway.ny.gov%2Ftas%2Findex.shtml%23_blank&data=04%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Ca78d358c715745ec9d7008d9bda94ab8%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637749357078366224%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=MufjOtrk3wYUOgMVg%2BubdD6c4vnRJsvmIADz%2B85fVPQ%3D&reserved=0


 

 

عامل متاحين للمشاركة في جهود تقييم األضرار واالستجابة واالستعادة في جميع   7,800تضم مرافق نيويورك ما يقرب من 
 أنحاء والية نيويورك. 

  
يو، عامالً في الخطوط واألشجار والخدمات من نيويورك وميتشيغان وأوهايو وإنديانا وأونتار 2,913تضم الشبكة الوطنية 

عامل في الخطوط واألشجار   1,800وهم ملتزمون باإلصالح والترميم. يوجد لدى شركة نيويورك لمرافق الكهرباء والغاز 
 والخدمات من نيويورك وأونتاريو، وهم ملتزمون باإلصالح والترميم.  

  
 مساء:    4مواقع توزيع الجليد الجاف والمياه المعبأة في المناطق المتضررة مفتوحة اليوم من منتصف النهار وحنى  •
  JFK Community Center, 114 Hickory Street Buffalo, NY 14204المنطقة الغربية:  •
 ,City of Batavia Fire Department, 18 Evans Street, Bataviaمنطقة البحيرات اإلصبعية:  •

NY 14020  
  Murphy Training Center, 665 Brigham Road, Dunkirk, NY 14048المنطقة الغربية:  •
 ,Oswego Fire Dept (back parking lot), 35 East Seneca Streetمنطقة وسط نيويورك:  •

Oswego NY 13126   
 ,Jefferson County, Watertown CitiBus Garage, 544 Newell Stالمنطقة الشمالية:  •

Watertown, NY 13601   
  

موظفين المناسبين إلى المناطق المتوقع سيقوم موظفو الوكالة بتتبع عمل المرافق طوال فترة الحدث والتأكد من نقل المرافق لل
 أن تكون األكثر تأثًرا.  

  
 شرطة والية نيويورك 

شرطة الوالية على استعداد لنشر قوات إضافية حسب الحاجة في المناطق المتضررة. يتم تنظيم وتجهيز جميع المركبات  
 ئ واالتصاالت.  المتخصصة لشرطة الوالية لالستجابة الفورية، ويتم فحص جميع معدات الطوار

  
 هيئة الطاقة في نيويورك/ شركة القناة  

تجري هيئة الطاقة في نيويورك وموظفو شركة القناة االستعدادات لضمان تأمين جميع المنشآت والموارد والمعدات 
 وجاهزيتها. هيئة الطاقة مستعدة لدعم أنشطة استعادة الطاقة إذا لزم األمر.  

  
 نصائح السالمة 

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

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

ِّر في استخدام أجهزة الحماية من التدفق 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 

 صول على قائمة المرافق، قم بزيارة وزارة الخارجية للخدمة العامة. المعلومات الرسمية. للح
 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 الكشَّافات فقط لإلضاءة في حالة الطوارئ  •
دات والثالجات  • ِّ يمكن االحتفاظ بمعظم األطعمة التي تحتاج إلى تبريد في ثالجة مغلقة   -تأكد من 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   - ال تستخدم شوايات الفحم المغلقة وال تستخدم الموقد الذي يعمل بالغاز للتسخين  •
 ضارة لغاز أول أكسيد الكربون. 

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

 ظهور األعراض.  



 

 

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

ما يتسبب في حدوث ازدحام مروري وأوضاع خطرة للقيادة. إذا كان يتعين عليك القيادة في أثناء  الكهربائي، وهو 
( أو الشامل في التقاطعات التي ال تعمل فيها  4انقطاع التيار الكهربائي، فتذكر االلتزام بقاعدة التوقف الرباعي ) 

 إشارات المرور.  
 اعد قد ال تعمل.  تذكَّر أن معدات مثل ماكينات الصراف اآللي والمص •

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

 .  الموقع اإللكتروني الطوارئ على
  

 ### 
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