
 

 

 
Do natychmiastowej publikacji: 11.12.2021  GUBERNATOR KATHY HOCHUL 

 
 

GUBERNATOR HOCHUL WYSYŁA STANOWE ZASOBY REAGOWANIA 
KRYZYSOWEGO W ZWIĄZKU Z NISZCZYCIELSKIMI WIATRAMI SPODZIEWANYMI 

W SOBOTĘ W CAŁYM STANIE  
  

Ostrzeżenie przed silnym wiatrem wydane dla hrabstw Allegany, Cattaraugus, 
Cayuga, Chautauqua, Clinton, Erie, Franklin, Genesee, Jefferson, Lewis, 

Livingston, Monroe, Niagara, Ontario, Orleans, Oswego, St. Lawrence, Wayne i 
Wyoming obowiązuje od sobotniego popołudnia  

  
Spodziewane są wiatry o prędkości 60 do 70 mph, ostrzeżenie przed powodziami 

na jeziorach Erie i Ontario  
  

Na drodze Buffalo Skyway (Route 5) od I-190 w Buffalo do Ridge Road w 
Lackawanna oraz na drodze I-81 od zjazdów 48 do 52 w pobliżu granicy z Kanadą 

do odwołania obowiązuje zakaz ruchu dla ciągników siodłowych i ciężarówek 
skrzyniowych  

  
Puste ciężarówki, przyczepy i tandemy zakazane na NYS Thruway (I-90) pomiędzy 

zjazdami 42 (Geneva) do 61 (Ripley) oraz Niagara Thruway (I-190)  
  

Przedsiębiorstwa użyteczności publicznej w stanie sprowadziły 1300 
pracowników spoza stanu w ramach przygotowań do spodziewanych w weekend 

zdarzeń pogodowych  
  

Gubernator Kathy Hochul wysłała dziś służby ratunkowe do wielu agencji stanowych w 
związku z ostrzeżeniami przed silnym wiatrem w wielu hrabstwach w regionach 
Western New York, Finger Lakes i North Country, obowiązującymi do późnych godzin w 
sobotę wieczorem. W sobotę przez stan będzie przechodzić silny front atmosferyczny, 
który przyniesie silny wiatr i ulewny deszcz w wielu częściach stanu. Przewiduje się, że 
wiatry, które w niektórych częściach regionu Western New York osiągną w porywach do 
70 mph, spowodują również powodzie na jeziorach Erie i Ontario. Spodziewane są silne 
wiatry, które mogą powalić drzewa i linie energetyczne w dotkniętych regionach I 
spowodować przerwy w dostawie prądu. Zimny front może również wywołać 
pojedyncze burze. Gubernator Hochul ogłosiła również, że przedsiębiorstwa 
użyteczności publicznej w stanie zmobilizowały zasoby wewnętrzne, kontraktowe i 
zewnętrzne oraz zasoby wzajemnej pomocy w ramach przygotowań do spodziewanych 
w weekend zdarzeń pogodowych.  



 

 

  
„Region Western New York, Finger Lakes i North County powinny być przygotowane na 
ekstremalne warunki pogodowe, które mogą pojawić się w całym stanie jeszcze dziś, w 
tym silne wiatry i niszczycielskie powodzie”, powiedziała gubernator Hochul. 
„Stanowe Centrum Operacji Kryzysowych monitoruje pogodę, a nasze służby 
ratunkowe są gotowe do pomocy partnerom hrabstwa i załogom zakładów użyteczności 
publicznej, w razie potrzeby. Wykorzystajcie ten czas teraz, aby zabezpieczyć 
przedmioty na zewnątrz domu przed wiatrem i zabezpieczyć się w niezbędne zapasy na 
wypadek przerw w dostawie prądu”.  
  
Ostrzeżenia przed silnymi wiatrami będą obowiązywać w hrabstwach Allegany, 
Cattaraugus, Cayuga, Chautauqua, Clinton, Erie, Franklin, Genesee, Jefferson, Lewis, 
Livingston, Monroe, Niagara, Ontario, Orleans, Oswego, St. Lawrence, Wayne i 
Wyoming. W części regionu Southern Tier i Capital Region spodziewanie są wiatry o 
prędkości od 20 do 30 mph, z porywami do 50 mph. Opady deszczu pojawią się w 
całym stanie od soboty do późnego wieczora, a w niedzielę przewiduje się bardziej 
suche warunki atmosferyczne.  
  
Pełna lista ostrzeżeń pogodowych w danym obszarze znajduje się na stronie 
internetowej Krajowej Służby Meteorologicznej.  
  
Przygotowania agencji stanowych  
  
Wydział ds. Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Służb Ratowniczych  
Centrum Operacji Nadzwyczajnych Departamentu Bezpieczeństwa Wewnętrznego 
(New York State Division of Homeland Security and Emergency Services) jest aktywne i 
będzie ściśle monitorować sytuację, koordynować operacje reagowania kryzysowego i 
pozostawać w kontakcie z lokalnymi władzami przez cały czas trwania zdarzenia.  
  
Stanowe magazyny są przygotowane do rozlokowania zasobów w miejscowościach, 
aby wesprzeć wszelkie potrzeby związane z burzą, w tym pompy, piły łańcuchowe, 
worki z piaskiem, generatory, łóżeczka, koce i butelkowaną wodę.  
  
Departament Transportu (Department of Transportation)  
Stanowy Departament Transportu (State Department of Transportation) jest aktywnie 
zaangażowany w bieżące wydarzenia pogodowe. Mieszkańcy wszystkich dotkniętych 
lokalizacji będą mieć zapewniony personel do pracy 24 godziny na dobę, 7 dni w 
tygodniu przez cały czas trwania priorytetowych operacji reagowania. Zapewnione też 
zostanie całodobowe wsparcie personelu technicznego, aby utrzymać sprzęt do 
reagowania w gotowości do pracy. Personel może być skonfigurowany tak, aby 
utworzyć każdy rodzaj wymaganego zespołu ratowniczego (np. zespoły do usuwania 
skutków powodzi, rozdrabniające, do załadunku i przewozu, kanalizacyjne, do 
przecinania i przerzucania, sygnalizacji drogowej itp.). Struktura Systemu Dowodzenia 
Incydentem Departamentu jest aktywna i pozostanie w pełni obsadzona przez cały czas 
trwania tego wydarzenia.  
  

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
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


 

 

Czterdzieści sześć generatorów z rozszerzonymi możliwościami paliwowymi dla 
sygnalizacji świetlnych dotkniętych przerwami w dostawie prądu zostało 
rozmieszczonych w celu uzupełnienia istniejących dostaw w regionach Central New 
York, Finger Lakes i Western NY. Dodatkowe wstępnie zmontowane głowice 
sygnalizacji świetlnej są wysyłane do regionu Finger Lakes w celu wsparcia działań 
naprawczych. Przygotowanie narzędzi do usuwania skutków powodzi/gruzu 
(generatorów, pomp, pił łańcuchowych, urządzeń oświetleniowych, rozdrabniaczy, 
chwytaków, narzędzi ręcznych, itp.) do natychmiastowego wysłania.  
  
Prowadzone są patrole mające na celu utrzymanie świadomości sytuacyjnej w zakresie 
ogólnej sytuacji w momencie wystąpienia silnych wiatrów. Począwszy od dzisiejszego 
południa, na drodze NY Route 5 (Buffalo Skyway), od Interstate 190 do Ridge Road w 
miastach Buffalo i Lackawanna w hrabstwie Erie do odwołania obowiązuje zakaz 
wjazdu ciągników siodłowych i ciężarówek. W międzyczasie kierowcy powinni 
zaplanować korzystanie z alternatywnej trasy.  
  
Dodatkowo, puste, wysokiej klasy przyczepy ciągnikowe i ciężarówki skrzyniowe będą 
miały zakaz wjazdu na drogę I-81 w regionie North Country od zjazdu 48 do 52 
począwszy od godziny 16:00.  
  
Sprzęt na terenie stanu jest dostępny w następujących ilościach:  
  

o 1576 dużych wywrotek  
o 51 ładowarek z chwytakami  
o 323 ładowarek  
o 33 koparek gąsienicowych  
o 46 koparek kołowych  
o 40 przyczep ciągnikowych z przyczepą niskopodwoziową  
o 14 ciężarówek z podnośnikiem koszowym do drzew  
o 30 ciężarówek z sygnalizacją drogową  
o 77 rębaków o pojemności 10" (min.)  

  
  
Thruway Authority  
Thruway Authority dysponuje 676 operatorami i nadzorcami przygotowanymi do 
reagowania na wszelkie problemy związane z wiatrem w całym stanie, posiadając małe 
i średnie koparki, pługi/wywrotki, duże ładowarki, przenośne tablice VMS, przenośne 
wieże oświetleniowe, mniejsze generatory, mniejsze pompy i przyczepy do holowania 
sprzętu, jak również oznakowanie i inne urządzenia do kontroli ruchu dostępne dla 
wszelkich objazdów lub zamknięć dróg. Do ostrzegania kierowców o warunkach 
atmosferycznych na Thruway wykorzystywane są tablice ostrzegawcze, Highway 
Advisory Radio i media społecznościowe.  
  
Na autostradzie Thruway (I-90) pomiędzy zjazdem 42 (Geneva) i zjazdem 61 (Ripley do 
granicy PA) oraz na autostradzie Niagara Thruway (I-190) obowiązuje zakaz wjazdu 



 

 

pustych ciężarówek, przyczep i tandemów. W razie potrzeby mogą zostać 
wprowadzone ograniczenia prędkości.  
  
Personel utrzymania ruchu aktywnie patroluje autostradę w obszarach, w których 
prognozowane są największe wiatry. Centrum Operacji Kryzysowych Oddziału Thruway 
w Buffalo zostało uruchomione w celu ścisłego monitorowania warunków pogodowych i 
zmiany lokalizacji lub rozmieszczenia personelu i sprzętu tak szybko, jak będzie to 
konieczne w rejonie Buffalo, a Centrum Operacji Statewide Thruway (TSOC) działa 24 
godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, aby pomóc w monitorowaniu burzy.  
  
Thruway Authority zachęca kierowców do pobrania aplikacji mobilnej, która jest 
dostępna za darmo na iPhone i urządzenia z systemem Android. Aplikacja oferuje 
kierowcom bezpośredni dostęp do danych dotyczących ruchu i nawigacji w czasie 
rzeczywistym podczas podróży. Kierowcy mogą także subskrybować otrzymywanie 
wiadomości e-mailowych TRANSalert zawierających najnowsze informacje o 
warunkach drogowych na Thruway tutaj.  
  
Departament Ochrony Środowiska (Department of Environmental Conservation)  
Funkcjonariusze Departamentu Ochrony Środowiska, leśniczy, personel zarządzania 
kryzysowego i personel regionalny są w stanie gotowości i monitorują rozwój sytuacji, 
aktywnie patrolując tereny i elementy infrastruktury, które mogą ucierpieć wskutek 
trudnych warunków atmosferycznych. Wszystkie dostępne zasoby są przygotowane do 
pomocy w nagłych wypadkach.  
  
Urząd ds. Parków, Rekreacji i Ochrony Zabytków (Office of Parks, Recreation and 
Historic Preservation)  
Policja parkowa stanu Nowy Jork i personel parków są w stanie gotowości i uważnie 
monitorują warunki atmosferyczne oraz ich skutki. Odwiedzający park powinni 
sprawdzić informacje na stronie parks.ny.gov lub zadzwonić do ich lokalnego biura 
parku dla najnowszych aktualizacji dotyczących godzin pracy parku.  
  
Departament ds. Usług Publicznych (Department of Public Service)  
Służby w stanie Nowy Jork mają do dyspozycji około 6800 pracowników do oceny 
szkód, podejmowania działań ratowniczych i przywracania porządku na terenie całego 
stanu. National Grid dysponuje 2545 pracownikami w całym stanie, w tym około 900 
pracownikami zewnętrznymi na podstawie umów i wzajemnej pomocy ze stanu Nowy 
Jork, Michigan, Ohio, Indiana i Ontario w Kanadzie. NYSEG (RG&E) zatrudnia 1860 
pracowników na terenie całego stanu, w tym około 500 osób na kontraktach 
zewnętrznych i w ramach wzajemnej pomocy ze stanu Nowy Jork i Ontario w Kanadzie.  

Punkty dystrybucji suchego lodu i wody butelkowanej w dotkniętych regionach zostaną 
otwarte w niedzielę w południe:  
  

• Region Western: JFK Community Center, 114 Hickory Street Buffalo, NY 14204.  
• Region Finger Lakes: City of Batavia Fire Department, 18 Evans Street, Batavia, 

NY 14020  

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


 

 

• Region Western: Murphy Training Center, 665 Brigham Road, Dunkirk, NY 
14048  

• Region Central New York: Oswego Fire Dept (tylny parking), 35 East Seneca 
Street, Oswego NY 13126  

• Region North Country: Jefferson County, Watertown CitiBus Garage, 544 Newell 
St, Watertown, NY 13601  

  
Pracownicy agencji będą śledzić pracę zakładów energetycznych przez cały czas 
trwania zdarzenia i zapewnią, że zakłady energetyczne skierują odpowiedni personel do 
regionów, w których przewiduje się największe szkody.  

  
Policja stanu Nowy Jork (New York State Police)  
Policja stanowa jest przygotowana do rozmieszczenia dodatkowych oficerów na 
dotkniętych obszarach, w razie potrzeby. Wszystkie pojazdy specjalistyczne Policji 
Stanowej są ustawione i gotowe do natychmiastowej reakcji, a cały sprzęt zasilania 
awaryjnego i łączności został przetestowany.  
  
New York Power Authority / Canal Corporation  
Pracownicy New York Power Authority i Canal Corporation poczynili przygotowania, aby 
zapewnić, że wszystkie obiekty, aktywa i sprzęt są zabezpieczone i gotowe. Power 
Authority pozostaje w gotowości do wsparcia działań na rzecz przywrócenia zasilania w 
razie potrzeby.  
  
Zalecenia bezpieczeństwa  
  
Przygotuj się na gwałtowne zjawiska pogodowe:  

• Poznaj hrabstwo, w którym mieszkasz, i nazwy pobliskich miast. Ostrzeżenia 
o trudnych warunkach pogodowych dotyczą poszczególnych hrabstw.  

• Naucz się najbezpieczniejszej drogi z domu lub firmy na wysoki, bezpieczny 
teren na wypadek, gdyby trzeba było udać się tam w pośpiechu.  

• Opracuj i przećwicz plan „ucieczki rodziny” i ustal miejsce spotkania na wypadek, 
gdyby członkowie rodziny zostali rozdzieleni.  

• Sporządź szczegółową listę wszystkich wartościowych przedmiotów, w tym 
mebli, ubrań i innego mienia osobistego. Przechowuj tę listę w bezpiecznym 
miejscu.  

• Zrób zapasy konserw i jedzenia w puszkach, leków, środków opatrunkowych 
oraz wody pitnej. Wodę pitną należy przechowywać w czystych, zamkniętych 
pojemnikach.  

• Zaplanuj, co zrobisz ze swoimi zwierzętami.  
• Zaopatrz się w przenośne radio, latarki, dodatkowe baterie i awaryjny sprzęt do 

gotowania.  
• Dbaj, by w baku samochodu zawsze było paliwo. W razie odcięcia energii 

elektrycznej stacje benzynowe mogą nie być w stanie pompować paliwa przez 
kilka dni. Trzymaj mały zestaw zaopatrzenia awaryjnego w bagażniku 
samochodu.  



 

 

• Miej pod ręką środki na wypadek klęski żywiołowej, takie jak:  

o Latarka i dodatkowe baterie  

▪ Radio na baterie i dodatkowe baterie  

▪ Zestaw i poradnik pierwszej pomocy  

▪ Zapasy żywności i wody pitnej  

▪ Nieelektryczny otwieracz do konserw  

▪ Podstawowe leki  

▪ Książka czekowa, gotówka, karty 
kredytowe, karty bankomatowe  

  
W razie braku prądu:  
  

• Wyłącz lub odłącz główne urządzenia i inny sprzęt, np. komputery, na wypadek 
chwilowego skoku napięcia, który może spowodować uszkodzenie tych 
urządzeń. Pozostaw włączone jedno światło, aby łatwo zauważyć powrót 
zasilania. Rozważ zastosowanie ochronników przeciwprzepięciowych wszędzie 
tam, gdzie używasz sprzętu elektronicznego.  

• Zadzwoń do dostawcy energii elektrycznej, aby go powiadomić o awarii, i słuchaj 
lokalnych audycji, aby uzyskać oficjalne informacje. Listę dostawców mediów 
można uzyskać w Departamencie ds. Usług Publicznych Stanu Nowy Jork (New 
York State Department of Public Service).  

• Sprawdź, czy Twoi sąsiedzi mają prąd. Pamiętaj o osobach o szczególnych 
wymaganiach w zakresie dostępu i opieki.  

• Do oświetlenia awaryjnego używaj tylko latarek — świece stwarzają ryzyko 
pożaru.  

• Pozostaw drzwiczki lodówki i zamrażarki zamknięte — większość żywności 
wymagającej chłodzenia można bezpiecznie przechowywać w zamkniętej 
lodówce przez kilka godzin. Nieotwarta lodówka utrzymuje niską temperaturę 
żywności przez około 4 (cztery) godziny. Pełna zamrażarka utrzyma temperaturę 
przez mniej więcej 48 godzin.  

• Nie używaj grilla na węgiel drzewny w pomieszczeniach i nie używaj kuchenki 
gazowej do ogrzewania — mogą one emitować szkodliwe ilości tlenku węgla.  

• W przypadku niskiej temperatury należy się ogrzać, ubierając się warstwowo i 
ograniczając do minimum czas spędzany na zewnątrz. Należy zwracać uwagę 
na objawy udaru z powodu zimna (np. hipotermii) i w razie ich wystąpienia 
zwrócić się o pomoc medyczną.  

• Jeśli przebywasz w wysokim budynku, zejdź schodami na najniższy poziom. 
Jeśli tkwisz w windzie, poczekaj na pomoc. Nie próbuj otwierać drzwi na siłę. 
Wykaż się cierpliwością — w windzie jest dużo powietrza, a jej wnętrze 
zaprojektowano z myślą o bezpieczeństwie pasażerów.  

• Zapewnij zwierzętom świeżą, chłodną wodę.  
• Zrezygnuj z niepotrzebnych przejazdów, zwłaszcza samochodem. Podczas 

przerwy w dostawie prądu sygnalizacja świetlna nie będzie działać, co może 
powodować korki i niebezpieczne warunki na drodze. Jeśli musisz prowadzić 



 

 

samochód w czasie przerwy w dostawie prądu, koniecznie przestrzegaj zasady 
bezwzględnego zatrzymania się przed wjazdem na skrzyżowanie („4-way stop 
rule”) z niedziałającą sygnalizacją świetlną.  

• Pamiętaj, że takie urządzenia jak bankomaty (ATM) i windy mogą nie działać.  

Więcej wskazówek dotyczących bezpieczeństwa można znaleźć na stronie internetowej 
Wydziału Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Służb Ratowniczych stanu Nowy Jork.  
  

###  
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