
 

 

 
 الحاكمة كاثي هوكول   11/12/2021 للنشر فوًرا:

 
 

 الحاكمة هوكول تنشر موارد االستجابة للطوارئ مع تحرك الرياح الشديدة عبر الوالية يوم السبت  
  

وكلينتون وإيري وفرانكلين وجينيسي  تحذير من رياح شديدة صادر إلى مقاطعات ألليغاني وكاتاراغوس وكايوغا وتشاتواكا
وجيفيرسون ولويس وليفينغستون ومونرو ونياغرا وأونتاريو وأورليانز وأوسويغو وسانت لورانس وواين ووايومنغ التي 

 تبدأ بعد ظهر يوم السبت  
  

مياًل في الساعة، وتحذير من فيضان على شاطئ البحيرات صادر   70إلى  60من المتوقع هبوب رياح بسرعة تتراوح بين 
 إلى كٍل من بحيرة إيري وبحيرة أونتاريو  

  
-I( من 5)الطريق  Buffalo Skywayتم حظر المقطورات الجرارة والشاحنات المقفلة حتى إشعار آخر على طريق 

 بالقرب من الحدود الكندية   52إلى   48من المخارج  I-81في الكاوانا وعلى   Ridge Roadإلى طريق في بوفالو  190
  

 42( بين المخارج I-90تم حظر الشاحنات والمقطورات والدراجات المزدوجة الفارغة في طريق والية نيويورك السريع ) 
 (  I-190)ريبلي( وطريق نياغرا السريع ) 61)جنيف( إلى 

  
 موظف من خارج الوالية استعداًدا لحدث الطقس في عطلة نهاية األسبوع  1,300كات المرافق في الوالية جلبت شر

  
نشرت الحاكمة كاثي هوكول اليوم موارد لالستجابة لحاالت الطوارئ من العديد من الوكاالت الحكومية بعد إصدار تحذيرات 
من هبوب رياح شديدة للعديد من المقاطعات عبر غرب نيويورك والبحيرات اإلصبعية والمناطق الشمالية حتى وقت متأخر  

جميع أنحاء الوالية يوم السبت مصحوبة برياح شديدة وأمطار غزيرة إلى عدة  من مساء يوم السبت. ستتحرك جبهة هوائية في 
ميالً في الساعة في أجزاء من   70أطراف في الوالية. من المتوقع أيًضا أن تؤدي الرياح التي ستشهد ذروة هبوب تصل إلى 

تاريو. ومن المتوقع أن تؤدي غرب نيويورك إلى حدوث فيضانات على شاطئ البحيرة تؤثر على بحيرة إيري وبحيرة أون
الرياح القوية إلى سقوط األشجار وخطوط الكهرباء في المناطق المتضررة مما قد يؤدي إلى انقطاع التيار الكهربائي بشكل  

متكرر. وقد يتمخض عن الجبهة الباردة عواصف رعدية متفرقة أيًضا. أعلنت الحاكمة هوكول أيًضا أن مرافق الوالية حشدت 
 قود الداخلية والعقود الخارجية وموارد المساعدات المتبادلة استعداًدا لحدث الطقس في نهاية هذا األسبوع.  موارد الع

  
"يجب أن تكون مناطق غرب نيويورك، والبحيرات اإلصبعية والمنطقة الشمالية مستعدة لمواجهة الطقس القاسي الذي يتحرك  

"يقوم   قالت الحاكمة هوكول.في ذلك الرياح القوية والفيضانات المدمرة،" في جميع أنحاء الوالية في وقت الحق اليوم، بما  
مركز عمليات الطوارئ بالوالية بمراقبة الطقس ووكاالت االستجابة لدينا على استعداد لمساعدة شركاء المقاطعة وأطقم  

الرياح واحصل على اإلمدادات المرافق حسب الحاجة. استخدم هذا الوقت اآلن لحماية األغراض الموجودة خارج منزلك من  
 الالزمة في متناول اليد في حالة انقطاع التيار الكهربائي."  

  
التحذيرات من الرياح الشديدة موجهة إلى مقاطعات ألليغاني وكاتاراغوس وكايوغا وتشاتواكا وكلينتون وإيري وفرانكلين  

وأورليانز وأوسويغو وسانت لورانس وواين  وجينيسي وجيفيرسون ولويس وليفينغستون ومونرو ونياغرا وأونتاريو
ميالً في   30إلى   20ووايومنغ. من المتوقع أن تعب على أجزاء من المنطقة الجنوبية ومنطقة العاصمة رياًحا سرعتها من 

تنتهي  ميالً في الساعة تقريبًا. ستتساقط األمطار على الوالية ابتداء من يوم السبت و 50الساعة وهبات من العواصف سرعتها 
 في وقت متأخر من مساء السبت مما يؤدي إلى طقس أكثر جفافًا يوم األحد.  



 

 

  
للحصول على القائمة الكاملة إلرشادات الطقس والتنبيهات والتحذيرات في منطقتك، يُرجى زيارة خدمة الطقس الوطنية على 

 .  الموقع االلكتروني
  

 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  

 عمليات االستجابة والبقاء على اتصال بالمواقع طوال مدة الحدث.  
  

في ذلك المضخات والمناشير  يتم إعداد مخزونات الدولة لنشر الموارد في المواقع لدعم أي احتياجات متعلقة بالعواصف، بما 
 وأكياس الرمل والمولدات ومهود األطفال والبطانيات وعبوات المياه. 

  
 إدارة النقل  

تشارك وزارة النقل بفاعلية في أحداث الطقس الحالية. سيتم تزويد جميع مواقع اإلقامة المتأثرة للعمليات على مدار الساعة 
. سيكون الدعم الميكانيكي متاًحا على مدار الساعة طوال أيام األسبوع للحفاظ على طوال مدة عمليات االستجابة ذات األولوية

تشغيل معدات االستجابة. يمكن تشكيل فرق الموظفين في أي نوع من طاقم االستجابة المطلوبة )الفيضان، تقطيع الخشب، 
، إلخ(. بتم تفعيل نظام قيادة الحوادث  التحميل والسحب، تنظيف بالوعات الصرف الصحي، القطع واإلسقاط، إشارات المرور

 التابع للوزارة وسيظل مزوًدا بالموظفين بالكامل طوال مدة هذا الحدث. 
  

بتم نشر ستة وأربعين مولًدا بقدرات وقود موسعة إلشارات المرور المتأثرة بانقطاع التيار الكهربائي لتكملة اإلمدادات 
اإلقليمية الحالية في وسط نيويورك ومنطقة البحيرات اإلصبعية وغرب نيويورك. بيتم نشر رؤوس إشارات مرور إضافية  

نشطة االستجابة/اإلصالح. يتم تجهيز أدوات االستجابة للفيضانات والحطام  مجمعة مسبقًا في البحيرات اإلصبعية لدعم أ
)المولدات، والمضخات، والمناشير، والمعدات الخفيفة، والقصاصات، والكالبات، واألدوات اليدوية، وما إلى ذلك( لإلرسال 

 الفوري.  
  

ح الشديدة. اعتباًرا من ظهر اليوم، سيتم حظر يتم تسيير الدوريات للحفاظ على الوعي باألوضاع العامة في بداية الريا
(، من الطريق السريع بين  Buffalo Skyway)طريق  5المقطورات الجرارة والشاحنات المقفلة على طريق نيويورك 

في مدينتي بوفالو والكاوانا في مقاطعة إيري حتى إشعار آخر. في تلك األثناء،   Ridge Roadإلى طريق  190الواليات 
 سائقي السيارات التخطيط الستخدام طريق بديل.  يجب على 

  
في المنطقة    I-81باإلضافة إلى ذلك، سيتم حظر المقطورات الجرارة الفارغة عالية المستوى والشاحنات المقفلة من طرق 

 مساء هذا اليوم.   4بدًءا من الساعة  52إلى  48الشمالية من مخرج 
  

 :  أعداد المعدات على مستوى الوالية كاآلتي
  

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

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%7Cae3951a4ceec4b8836c208d9bcd96c0a%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637748464283204447%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=wuQDNindCGojxnOiCo2ieJCQ7Weej5WepN540eVyLy4%3D&reserved=0


 

 

  
  

 هيئة الطريق السريع  
مشغاًل ومشرفًا على استعداد لالستجابة ألي مشكالت متعلقة بالرياح في جميع أنحاء   676يوجد لدى هيئة الطريق السريع 

الوالية من خالل حفارات صغيرة إلى متوسطة الحجم، وشاحنات محراث/تفريغ، وشاحنات تحميل، ولوحات رسائل متغيرة  
ولة، ومولدات صغيرة، ومقطورات للجر محملة بمضخات ومعدات، باإلضافة إلى الالفتات  متنقلة، وأبراج إضاءة محم

وأجهزة التحكم في حركة المرور األخرى المتاحة ألي التفافات أو إغالقات. يتم استخدام الفتات الرسائل المتغيرة ووسائل 
 ريع. التواصل االجتماعي لتنبيه سائقي المركبات بأحوال الطقس على الطريق الس

  
)جنيف( إلى    42( بين المخارج I-90تم حظر الشاحنات والمقطورات والدراجات المزدوجة الفارغة في الطريق السريع ) 

 ( يمكن تطبيق تخفيضات السرعة إذا لزم األمر.  I-190)ريبلي وبنسلفانيا( وطريق نياغرا السريع ) 61
  

يقوم موظفو الصيانة الخارجية بتسيير دوريات نشطة في الطريق السريع في المناطق المتوقع أن تهب فيها أشد الرياح. تم  
تنشيط مركز عمليات الطوارئ في قسم الطريق السريع في بوفالو لمراقبة الظروف الجوية عن كثب وإعادة وضع أو نشر  

ة بوفالو، ويعمل مركز العمليات على مستوى الوالية في الطريق السريع الموظفين والمعدات في أسرع وقت ممكن في منطق
(TSOC  .على مدار الساعة طوال أيام األسبوع للمساعدة في مراقبة العواصف ) 
  

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

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

  
 إدارة الحفاظ على البيئة 

ت، وموظفو إدارة الطوارئ، والموظفون اإلقليميون من إدارة الحفاظ على  ضباط شرطة الحفاظ على البيئة، وحراس الغابا
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. 
  

 ات والترفيه والمحافظة التاريخية مكتب المتنزه
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. 

  
 إدارة الخدمة العامة  

عامل متاحين للمشاركة في جهود تقييم األضرار واالستجابة والترميم في جميع أنحاء   6,800تضم مرافق نيويورك قرابة 
عقد خارجي وموارد  900موظفًا على مستوى الوالية، بما في ذلك ما يقرب من  2,545لشبكة الوطنية الوالية. تضم ا

مساعدة متبادلة من نيويورك وميتشيغان وأوهايو وإنديانا وأونتاريو، كندا. يوجد لدى شركة نيويورك لمرافق الكهرباء والغاز  
عقد خارجي وموارد مساعدة متبادلة من نيويورك   500يقرب من  موظفًا متاًحا على مستوى الوالية، بما في ذلك ما 1,860

 وأونتاريو، كندا. 

 سيتم فتح مواقع توزيع الجليد الجاف والمياه المعبأة في المناطق المتضررة ظهر يوم األحد:  
  

  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:  •

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%7Cae3951a4ceec4b8836c208d9bcd96c0a%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637748464283214405%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=ngElshehd3BjbY73xOWQVZ5ic6AAvPqhNCC2nVy%2FbLA%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%7Cae3951a4ceec4b8836c208d9bcd96c0a%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637748464283214405%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=5gmpbLAUBSBY9bx%2FhsXTqhnJXXj47xf6d5kIja6CvOc%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%7Cae3951a4ceec4b8836c208d9bcd96c0a%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637748464283224363%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=%2Bb4u5Kiq5HLS%2FaypFPKp%2BDTRNDTQ32maNXiSQAT5SYw%3D&reserved=0


 

 

 ,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   

  
سيقوم موظفو الوكالة بتتبع عمل المرافق طوال فترة الحدث والتأكد من نقل المرافق للموظفين المناسبين إلى المناطق التي 

 يُتوقع أن تكون األكثر تأثًرا.  

  
 شرطة والية نيويورك 

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

  
 هيئة الطاقة في نيويورك/ شركة القناة  

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

 نصائح السالمة 
  

 االستعداد ألحوال الطقس القاسية:  

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

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

 د أفراد األسرة. ضع خطة "هروب األسرة" وتدرب عليها وحدد مكان لاللتقاء في حالة فقدان أح •
لة بجميع األشياء الثمينة ويشمل ذلك األثاث، والمالبس، والممتلكات الشخصية األخرى. ضع  • قم بإعداد قائمة مفصَّ

 القائمة في مكان آمن.  
قم بتوفير مخزون احتياطي من مستلزمات الطوارئ التي تشمل الطعام المعلَّب، واألدوية، ولوازم اإلسعافات   •

ن مياه الشرب في حاويات نظيفة ومغلقة األولية، ومياه   الشرب. خز ِّ
ط لما ستفعله مع حيواناتك األليفة.   •  خط ِّ
 قم بتوفير جهاز السلكي محمول، وكشَّافات، وبطاريات إضافية، ومعدات الطهو في حالة الطوارئ.   •
د سيارتك بالوقود باستمرار. في حالة انقطاع الكهرباء، قد ال تتمكن محطات الوقود  • ِّ من ضخ الوقود لعدة أيام. زو 

 ضع طقم لوازم صغير للكوارث في صندوق سيارتك.  
 ضعوا مستلزمات الكوارث في متناول اليدين، وتشمل ما يلي:   •

o   كشَّافات وبطاريات إضافية 

 جهاز السلكي يعمل بالبطارية وبطاريات إضافية  ▪

 طقم ودليل اإلسعافات األولية  ▪

 الطعام والماء في حالة الطوارئ   ▪

 فاتحة علب غير كهربائية   ▪

 أدوية أساسية   ▪

دفتر شيكات، ونقود، وبطاقات ائتمان، وبطاقات   ▪
اف اآللي    ماكينات الصرَّ

  
 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  

 لتدفق المفاجئ في التيار الكهربائي حيثما تستخدم معدات إلكترونية.  الكهربائي. فكِّ ر في استخدام أجهزة الحماية من ا
اتصل بمقدِّ م خدمات المرافق إلخطاره بانقطاع التيار الكهربائي واستمع إلى اإلذاعات المحلية لالطالع على  •

 المعلومات الرسمية. للحصول على قائمة المرافق، قم بزيارة وزارة الخارجية للخدمة العامة. 
 لمعرفة ما إذا كان جيرانك لديهم القوة. تحقق من األشخاص الذين لديهم وصول أو احتياجات وظيفية.  تحقق  •
 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 المبرِّ 

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   - م المغلقة وال تستخدم الموقد الذي يعمل بالغاز للتسخين ال تستخدم شوايات الفح •
 ضارة لغاز أول أكسيد الكربون. 

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

 ظهور األعراض.  
إذا كنت تقيم في مبنى مرتفع، فاستخدم الساللم وانتقل إلى أدنى طابق في المبنى. إذا أصبحت عالقًا في المصعد،  •

واء وتم تصميم الجزء الداخلي من  يوجد الكثير من اله - 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   •

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

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

يد من نصائح السالمة، يُرجى زيارة صفحة موقع نصائح السالمة الخاصة بقسم والية نيويورك لألمن الوطني وخدمات  للمز
 .  الموقع اإللكترونيالطوارئ على 

  
 ### 
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