
 
 גאווערנאר קעטי האקול   12/12/2021  אויף תיכף ארויסצוגעבן:

 
 

  
גאווערנער האקול גיבט אפדעיט פאר ניו יארקער אויף די סטעיט׳ס אפרוף צו שעדליכע ווינטן,  

   ענערגיע אויסלעשונגען אום שבת 
    

האבן פארלוירן ענערגיע קראפט ביים שפיץ פון שטורעם וואס האט געזען   300,000באלד 
  ק איבערנאכטמייל א שעה באטראפן מערב ניו יאר 77קראפט ווינטן ביז -האריקעין 

  
סטעיט יוטיליטיס האבן אויפגעראכטן עלעקטריציטעט צו איבער  -סטעיט און אויסער׳ן 10,000

   קאסטומערס נאך אלץ אן עלעקטריציטעט 97,000קאסטומערס;  200,000
    

גאווערנער קעטי האקול האט היינט געגעבן אן אפדעיט פאר ניו יארקער איבער די סטעיט׳ס אפרוף צו  
קראפט ווינטן וואס האבן באטראפן די מערהייט פון די סטעיט איבערנאכט און אויסגעקלאפט  -האריקעין

ציעס,  געוויסע לאקא ביים שפיץ צייט פון דער פאסירונג.  300,000עלעקטריציטעט אויף באלד 
אריינגערעכנט דער שטאט דאנקירק, ניאגארא פָאלס עירפארט, און דער שטאט באפעלאו, האבן 

-סטעיט און אויסער׳ן 10,000מייל א שעה ווינטן דורכאויס דעם שטורעם. באלד  70מיטגעמאכט איבער 
 97,000יגע  טעיט יוטיליטי מאנשאפטן וועלן פארזעצן היינט צו ארבעטן אויף צוריקצושטעלן די איבערס

   קאסטומערס נאך אלץ אן עלעקטריציטעט.
    

״נעכטן נאכט האבן הונדערטער טויזנטער ניו יארקער פארלוירן עלעקטריציטעט אזוי ווי א שווערע 
קראפט ווינטן צו עטליכע  -וועטער סיסטעם האט איבערגעשוועבט איבער׳ן סטעיט, ברענגנדיג האריקעין

״א דאנק די   האט גאווערנער האקול געזאגט.יו יארק,״ ערטער, איבערהויפט אין מערב נ
צוזאמענארבעטנדע באמיאונגען פון סטעיט און ארטיגע עמערדזשענסי פארוואלטער און די שווערע 

סטעיט ערטער, זענען איבער  -ארבעט פון יוטיליטי מאנשאפטן פון סיי די סטעיט און סיי עטליכע אויסער׳ן
מיר וועלן ווייטער ארבעטן צו  ויסלעשונגען שוין אויפגעראכטן געווארן.האלב פון די אפעקטירט דורך א

פארזיכערן אז יעדער וואס איז אפעקטירט דורך די וועטער סיסטעם, וועלכס האט געברענגט טויטפעלער 
און אנגעברענגט חורבנות אין אנדערע טיילן פון דעם לאנד דעם וואך, וועלן ווער ארויסגעהאלפן ווי 

    עגליך.״שנעלער מ
    

מיטלען ווי צ.ב.ש. הויכע -נעכטן האט גאווערנער קעטי האקול ארויסגעשטעלט עמערדזשענסי אפרוף
ווינט ווארענונגען זענען ארויסגעגעבן געווארן פאר קאונטיס לענגאויס די מערב ניו יארק, פינגער לעיקס  

י מאביליזירונג פון סטעיט יוטיליטי דער גאווערנער האט אויך אנאנסירט ד און נארט קאנטרי ראיאנען. 
מיטלען אין אפרוף צו די  -אינערליכע, קאנטראקט און אויסערליכע קאנטראקט, און געמיינזאמע הילפס

   ווירקונגען פון די וויקענד׳ס וועטער פאסירונג.
    

ער ווארענונגען הויכע ווינט באווארענונגען זענען אפגעלאפן און עס זענען מער נישט דא קיין אנדערע וועט
  מייל א שעה זענען ערווארטעט אין עטליכע ערטער היינט. 40אדער ראטונגען; פונדעסטוועגן, ווינטן ביז 



פאר א פולע ליסטע פון וועטער ווארענונגען אין אייער געגנט, באזוכט אייער געגנט׳ס נאציאנעלע וועטער  
  .וועבזייטלסערוויס 

    
   סטעיט אגענטור פארברייטערונגען

    
   ויזיע פון היימלאנד סעקיוריטי און עמערדזשענסי סערוויסעסדיו

די ניו יארק סטעיט דיוויזיע פון היימלאנד סעקיוריטי און עמערדזשענסי סערוויסעס עמערדזשענסי  
אפעראציעס צענטער איז אקטיווירט און האלטן א נאענטן אויג אויף אומשטענדן, קאארדינירן אפרוף  

סטעיט   ין קאנטאקט מיט ארטיגע אינסטאנצן דורכאויס דעם פארקומעניש.אפעראציעס, און בלייבן א
זאפאסן זענען פארגעגרייט אויף ארויסצושטעלן שטיצע מיטלען צו ארטיגע אינסטאנצן צו שטיצן סיי 

זעקלעך,  -וועלכע שטורעם פארבינדענע נויט, אריינגערעכנט פאמפס, טשעינסָאוס, זאמד 
   דרעס און באטלעך וואסער. דזשענערעיטארס, פעלדבעטן, קאל

    
   דעּפַארטמענט ָאוו טרַאנסּפָארטעישען

דער סטעיט דעפארטמענט פון טראנספארטאציע איז אקטיוו באשעפטיגט מיט די איצטיגע וועטער  
אפעראציעס   24/7פאסירונג. אלע אפעקטירט וואוינונג לאקאציעס וועלן זיין אויסגעשטאבט פאר 

דער דעפארטמענט׳ס אינצידענט    ון דער פריאריטעט אפרוף אפעראציעס.דורכאויס דער פארלויף פ
קאמאנד סיסטעם סטרוקטור איז אקטיווירט און וועט בלייבן פולקאם אויסגעשטאבט דורכאויס דער  

   פארלויף פון דער פאסירונג.
    

  אר טראפיק.אין די נארט קאנטרי זענען צוריק געעפנט געווארן פ I-81דער באפעלאו סקייוועי און 
    

 אויסריכטונגען איבער׳ן סטעיט זענען ווי פאלגענד:  
   גרויסע דָאמּפ טרָאקס 1576 •
   גרעּפעל ַאטַאטשמענטס-לָאודער  51 •
   לָאודערס 323 •
   עקסקעוועיטאר אויף טרעקס 33 •
   עקסקעוועיטאר אויף רעדער 46 •
   טראקטאר טרעילערס  40 •
   קרו באקעט טראקס-בוים 14 •
   טראפיק סיגנאל טראקס 30 •
   אינטש )מינימום( קאפאציטעט 10טשיּפערס  77 •

    
   וועי אויטאריטעט-טרו

אפערעיטערס און סופערווייזערס גרייט זיך אפצורופן צו סיי  676וועי אויטאריטעט האט -די טרו
גרויסקייט עקסקעוועיטארס,  -קליינע ביז מיטלוואספארא וועטער אינצידענטן לענגאויס דעם סטעיט מיט 

עס ּבָאורדס, באוועגיגע ליכט טורעמעס,  -עם-טראקס, גרויסע לָאודערס, באוועגיגע ווי-און דָאמּפ-ּפלאו
קלענערע דזשענערעיטארס, קלענערע ּפָאמּפס און אויסריכטונג שלעפער טרעילערס, ווי אויך שילדן און  

וועלכע שטייען גרייט פאר סיי וועלכע דיטָארס אדער ראוד   אנדערע טראפיק קאנטראל מיטלען
ענדערן פעאיגקייטן און סאושעל מעדיע ווערן געניצט צו ווארענען  -פארשליסונגען. שילדן מיט אנזאג

    וועי.-מאטאריסטן וועגן וועטער אומשטענדן אויף דער טרו 
    

   אזייגער פארטאגס.  4נגעהויבן עס זענען נישט דא קיין שום וויהיקל פארבאטן אין קראפט א 
    

וועלכס איז צו באקומען  מאביל עפוועי אויטאריטעט ראט פאר מאטאריסטן צו דאונלאד׳ען איר  -די טרו
פָאן און ענדרָאוד סמארטפאנס. דער עּפ שטעלט צו פאר מאטאריסטן דירעקט לעבעדיגע  -בחינם אויף איי

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
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


צייטיגע טראפיק און נאוויגאציע הילף בשעת מען איז אויפ׳ן וועג. מאטאריסטן קענען זיך -און עכט
אימעילס, וועלכע באזארגן די לעצטע טראפיק באריכטן לענגאויס דער   TRANSalertאויפשרייבן פאר 

    . דאוועי -טרו
    

  דעפארטמענט פון ענווייראנמענטאל אפהיטונג
DEC  ענווייראנמענטעל קאנסערוועישען פאליציי אפיצירן, וואלד רעינדזשער, עמערדזשענסי

פארוואלטונג שטאב, און ראיאנישע מאנשאפט זענען אויף דער וואך און האלטן אן אויס אויף דער  
און אינפראסטרוקטור וואס שטייט אויס געטראפן   אנטוויקלענדע מצב און פאטראלירן אקטיוו די געגנטער

מיטלען וואס זענען פאראן זענען פלאצירט צו העלפן מיט סיי -צו ווערן פון די שווערע וועטער. אלע אפרוף
  וועלכע עמערדזשענסי אפרוף.

    
   אפיס פון פארקס, פארוויילונג, און היסטארישע אפהיטונג

ן פארק באאמטע זענען אויף דער וואך און האלטן א נאנטן אויג אויף די  ניו יארק סטעיט פארק פאליציי או
אדער רופן  parks.ny.govוועטער אומשטענדן און באטרעפונגען. פארק באזוכער זאלן נאכקוקן דעם 

   זייער ארטיגע פארק אפיס פאר די לעצטע אפדעיטס וועגן פארק שעה׳ן, עפענונגען, און פארשליסונגען. 
    

   ענט פון פובליק סערוויס דעפארטמ
ארבעטער וועלכע זענען גרייט אויסצופירן שאדן  7,800ניו יארק׳ס יוטיליטיס האבן אומגעפער  

   אפשאצונגען, אפרוף און אויפריכטונג באמיאונגען לענגאויס דעם סטעיט.
    

אהייאו, אינדיאנא און   ליניע, בוים, סערוויס ארבעטער פון ניו יארק, מישיגען, 2,913׳נעשענעל גריד׳ האט 
ליניע, בוים,   1,800האט  NYSEG/RG&E אנטעריאו פארשפראכן פאר פארריכטונג און אויפריכטונג.

   סערוויס ארבעטער פון ניו יארק און אנטעריאו פארשפראכן פאר פארריכטונג און אויפריכטונג.
    

פענע ראיאנען זענען אפן  אייז און באטלעך וואסער אויסטיילונג ערטער אין באטרא - טריקענע •
   נאכמיטאג: 4היינט פון מיטאג צייט ביז 

  JFK Community Center, 114 Hickory Street Buffalo, NY 14204מערב ראיאן:  •
 City of Batavia Fire Department, 18 Evans Street, Batavia, NYפינגער לעיקס ראיאן:  •

14020   
  Murphy Training Center, 665 Brigham Road, Dunkirk, NY 14048מערב ראיאן:  •
 East 35)הינטערשטע ּפַארקינג לַאט(,   Oswego Fire Deptצענטראל ניו יארק ראיאן:   •

Seneca Street, Oswego NY 13126  
 ,Jefferson County, Watertown CitiBus Garage, 544 Newell Stנארט קאנטרי ראיאן:  •

Watertown, NY 13601   
    

אגענטור שטאב וועלן נאכשפירן די יוטיליטיס ארבעט דורכאויס דעם פאסירונג און וועט פארזיכערן אז 
עלכע זענען ערווארטעט די מערסטע באטראפן יוטיליטיס שטעלן די נייטיגע מאנשאפטן צו די ראיאנען וו

    צו ווערן.
    

   ניו יארק סטעיט פאליציי
סטעיט פאליציי זענען גרייט ארויסצושטעלן נאך טרּוּפערס, ווי נויטיג, צו אפעקטירטע ערטער. אלע  
שענסי  סטעיט פאליציי ספעציעליזירטע וויהיקלס שטייען גרייט פאר זאפארטיגע אפרוף, און אלע עמערדז 

   ענערגיע קראפט און קאמוניקאציע געצייג איז גע׳טעסט געווארן.
    

   ניו יארק פאווער אויטאריטעט / קאנאל קארפארעישען
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די ניו יארק סטעיט פאווער אויטאריטעט און דער קאנאל קארפארעישען שטאב פירט אויס 
יטלען און געצייג זענען גרייט און אויפ׳ן מ -פארברייטערונגן צו פארזיכערן אז אלע איינריכטונגען און אפרוף

  פלאץ. דער פאוער אויטאריטעט איז גרייט אונטערצושטיצן ענערגיע צוריקשטעל אקטיוויטעטן אויב נייטיג.
    

   סעיפטי עצות
   אויב ווערט די לעקטער אויסגעלאשן, זאלן ניו יארקער:

רע אויסריכטונגען, ווי צ.ב.ש.  אויסלעשן אדער אומבאהעפטן הויפט עפלייענסעס און אנדע •
קאמפיוטערס, אין פאל פון א צייטווייליגע ענערגיע קראפט אנפלייץ וועלכע קען שעדיגן די כלים.  

האלט איין לעקטער אנגעצונדן כדי איר זאלט גלייך וויסן ווען די ענערגיע קראפט ווערט 
ס מאל װען אימער איר נוצט צוריקגעשטעלט. עס קען זיך לױנען צו נוצן סױרדזש באשיצערס יעדע

   עלעקטראנישע אױסריכטונגען.
רופט אייער יוטיליטי פראוויידער זיי מודיע צו זיין וועגן דעם אויסלעש און הערט אויס ארטיגע   •

בראדקעסטס פאר אפיציעלע אינפארמאציע. פאר א ליסטע פון יוטיליטיס אין ניו יארק סטעיט, 
    ובליק סערוויס.באזוכט דעם סטעיט דעפארטמענט אוו פ

קוקט נאך צו זעהן אויב אייערע שכנים האבן ענערגיע קראפט. קוקט נאך אויף מענטשן וואס   •
   האבן ספעציעלע געברויכן.

ליכט קענען איינשטעלן א ריזיקע פון - ניצט נאר פלעשלייטס פאר עמערדזשענסי באלייכטונג •
    פייער.

רוב עסנווארג וועלכע דארפן געהאלטן   —  האלטס פרידזשידער און פריעזער טירן פארמאכט •
ווערן קאלט קענען געהאלטן ווערן זיכערערהייט אין א פארמאכטע פרידזשידער פאר עטליכע  

( שעה. אן  4שעה׳ן. אן אומגעעפנטע פרידזשידער וועט האלטן עסנווארג קאלט פאר בערך פיר )
   עה.ש 48אנגעפילטע פריעזער וועט האלטן דער טעמפעראטור פאר בערך  

זיי  — ניצט נישט קיין טשַארקָאול גריל אינעווייניג און ניצט נישט קיין גאז אויוון פאר הייצונג  •
   קענען ארויסגעבן שעדליכע מאסן קארבאן מאנאקסייד.

אין קאלטע וועטער, האלטס אייך ווארעם דורך זיך אנטון אין שיכטן און מינימיזירן די צייט   •
פארזיכטיג וועגן קאלטע אנגעשטרענגט סימפטאמען )ווי צ.ב.ש. פארברענגט אינדרויסן. זייט 

    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   •

װעיטאר, װארט אױף הילף. פרובירט נישט צו  דעם בנין. אױב איר בלײבט שטעקן אין אן עלע
עס איז דא א שפע פון לופט און דער    —עפענען די טירן מיט געװאלד. בלייבטס געדולדיג 

   אינעווייניג פון אן עלעוועיטער אויס געבויט פאר פאסאזשיר סעיפטי.
   געדענקט צו געבן פריש, קיל װאסער צו אײערע שטוב חיות. •
טראפיק סיגנאלן װעלן אױפהערן ארבעטן   שליסט אױס אומנױטיגע נסיעות, בפרט מיט א קאר.  •

במשך א קורצשלוס, װאס װעט אנמאכן טראפיק קאנדזשעסשאן און געפערליכע אומשטענדן פאר  
וועגיגע סטַאּפ -4קָאּוט, געדענקט צו פאלגן די דרײװן. אויב דארפט איר דרייוו׳ען בשעת א ּבלע

  ארדנונג ביי שניידפונקטן ווי די טראפיק סיגנאלן פונקציאנירן נישט. 
׳ס( און עלעוועיטערס וועלן ATMגעדענקט אז אויסריכטונגען ווי אויטאמאטישע טעלער מאשינען ) •

   מעגליך נישט ארבעטן.
  

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

    
###  
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