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GUBERNATOR HOCHUL NAKAZUJE AGENCJOM STANOWYM PRZYGOTOWANIE 
ŚRODKÓW REAGOWANIA KRYZYSOWEGO ZE WZGLĘDU NA INTENSYWNE 

OPADY ŚNIEGU I SILNE WIATRY W REGIONIE WESTERN NEW YORK I NORTH 
COUNTRY ZE ŚRODY NA CZWARTEK  

  
Prognozuje się, że od późnego wieczora w środę do czwartku spadnie co 

najmniej 9 cali śniegu  
  

Silny wiatr i opady śniegu mogą w wielu miejscach skutkować niebezpiecznymi 
warunkami podróżowania  

  
Meteorolodzy monitorują potencjalną śnieżycę, która może wystąpić na terenie 

stanu w piątek  
  

Gubernator Kathy Hochul nakazała dziś agencjom stanowym przygotowanie środków 
reagowania kryzysowego ze względu na zjawiska pogodowe, które wystąpią w regionie 
Western New York i North Country, i które przyniosą opady śniegu i silne wiatry 
powodujące zamiecie śnieżne, co może utrudniać podróżowanie.  
  
„Zgodnie z prognozami, w najbliższych dniach, w regionie Western New York i North 
Country spodziewane są opady śniegu do 9 cali”, powiedziała Gubernator Hochul. 
„Na moje polecenie, agencje stanowe już zaczęły mobilizację i są gotowe do wsparcia 
wszystkich naszych lokalnych partnerów, którzy mogą potrzebować pomocy. Teraz jest 
czas, aby obywatele zaczęli się przygotowywać, więc zachęcam wszystkich do 
uważnego śledzenia lokalnych prognoz, zachowania ostrożności podczas podróży i 
podjęcia kroków niezbędnych do zapewnienia bezpieczeństwa swoim gospodarstwom 
domowym”.  
  
Na obszarach położonych nad jeziorem Erie i Ontario, w tym w hrabstwach Erie, 
Genesee, Wyoming, Jefferson i Lewis, może spaść powyżej 9 cali śniegu, a wiatr 
będzie wiał z prędkością do 45 mil na godzinę, co może powodować zamiecie śnieżne i 
słabą widoczność. Gubernator Hochul wezwała mieszkańców stanu Nowy Jork do 
zwracania uwagi na aktualne prognozy pogody, jeśli to możliwe, ograniczenia podróży 
w tych rejonach, i stosowania się do wszelkich lokalnych zarządzeń kryzysowych, które 
mogą zostać wydane.  
  



Śnieg zacznie padać w regionie Western New York po południu w środę, a na 
obszarach przylegających do jezior Erie i Ontario może spaść nawet do 9 cali. W środę 
wieczorem w kilku miejscach możliwe są opady śniegu przekraczające 1 cal na 
godzinę, a w niektórych miejscach spodziewany jest silny wiatr z porywami do 45 mil na 
godzinę. Na wyżej położonych terenach w hrabstwie Essex w środę wieczorem mogą 
wystąpić porywy wiatru o sile 60 mil na godzinę lub więcej.  
  
W środę wieczorem w hrabstwach Erie, Genesee, Wyoming, Jefferson i Lewis 
obowiązuje ostrzeżenie przed śnieżycą. Meteorolodzy śledzą również potencjalną 
śnieżycę przybrzeżną, która może przynieść zwiększone opady śniegu w dużej części 
stanu w nocy z czwartku na piątek.  
  
Pełna lista ostrzeżeń pogodowych w danym obszarze znajduje się na stronie 
internetowej Krajowej Służby Meteorologicznej (National Weather Service).  
  
Stan przygotowania agencji  
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 jest aktywnie zaangażowany w przygotowania do 
nadchodzących zjawisk atmosferycznych. 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. Struktura Systemu Dowodzenia 
Incydentem Departamentu jest aktywna i pozostanie w pełni obsadzona przez cały czas 
trwania tego zdarzenia.  
Stanowy Departament Transportu jest przygotowany do reagowania z wykorzystaniem 
następujących zasobów:  
·    1583 pługi śnieżne  
·    322 duże ładowarki  
·    148 średnich pługów  
·    51 pługów ciągniętych  
·    38 dmuchawy do śniegu  
·    22 pickupy z założonymi pługami  
·    20 równiarek  
  
Thruway Authority  
Zarząd Autostrad (Thruway Authority) dysponuje zespołem 677 operatorów i 
kierowników gotowych do akcji z użyciem 233 dużych pługów śnieżnych, 117 średnich 
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pługów, 11 pługów ciągniętych i 67 ładowarek w całym stanie. Do dyspozycji agencja 
ma również ponad 118 000 ton soli drogowej.  

  
Do ostrzegania kierowców o warunkach atmosferycznych na autostradach 
wykorzystywane są tablice ostrzegawcze oraz media społecznościowe.  
  
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. Tutaj kierowcy mogą także zasubskrybować 
wiadomości e-mailowe TRANSalert zawierające najnowsze informacje o warunkach 
drogowych na autostradach.  
  

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 parki powinni 
sprawdzać stronę internetową parks.ny.gov lub zadzwonić do lokalnego biura parku, 
aby uzyskać najnowsze informacje na temat godzin otwarcia i zamknięcia parków.  
  
Departament ds. Usług Publicznych (Department of Public Service)  
Służby w stanie Nowy Jork mają do dyspozycji około 5500 pracowników do oceny 
szkód, podejmowania działań ratowniczych i przywracania porządku na terenie całego 
stanu. Pracownicy agencji będą śledzić pracę zakładów energetycznych przez cały 
czas trwania zdarzenia i zapewnią, że zakłady energetyczne skierują odpowiedni 
personel do regionów, które według przewidywań mogą zostać najbardziej 
poszkodowane.  
  
Policja stanu Nowy Jork (New York State Police)  
W razie potrzeby, policja stanowa jest przygotowana do wysłania dodatkowych 
funkcjonariuszy do zagrożonych obszarów. Wszystkie pojazdy policji stanowej z 
napędem na cztery koła i pojazdy specjalistyczne są przygotowane do 
natychmiastowego wyjazdu, 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 
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Authority pozostaje w gotowości do wsparcia działań na rzecz przywrócenia zasilania w 
razie potrzeby.  
  

###  
  
  

 
Dodatkowe wiadomości są dostępne na stronie www.governor.ny.gov 
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