
 
 גאווערנאר קעטי האקול   1/4/2022 אויף תיכף ארויסצוגעבן:

 
 

גאווערנער האקול ווייזט אן סטעיט אגענטורן צו צוגרייטן עמערדזשענסי אפרוף מאסנאמען אזוי ווי  
שווערע שנייען און הויכע ווינטן וועלן באטרעפן מערב ניו יארק און די נָארט קָאנטרי ראיאן מיטוואך  

  און אריין אין דאנערשטאג
  

ו אנהויבן שפעט מיטװאך נאכט און צו פארזעצן  ניין אינטשעס אדער מער פון שניי פארגעזאגט זיך צ 
  ביז דאנערשטאג אוונט

  
הויכע ווינטן און שניי שטורעם ראטעס וועלן ווארשיינליך מאכן געפארפול צו פארן אין מערערע 

  פלעצער
  

  וועטער עקספערטן פאלגן נאך פאטענציאלע שטורעם וועלכע קען באטרעפן די סטעיט פרייטאג
  

גאווערנער קעטי האקול האט היינט אנגעוויזן סטעיט אגענטורן צו צוגרייטן עמערדזשענסי אפרוף  
קָאנטרי   מאסנאמען אזוי ווי א וועטער סיסטעם איז אין פאזיציע צו באטרעפן מערב ניו יארק און די נָארט 

ראיאן מיט 'לעיק עפעקט' שניי און הויכע ווינטן ערווארטעט צו פארשווערן צו פארן, פאטענציאל מיט  
  פארבלינדעדע אומשטענדן פון צייט צו צייט.

  
"פאראויס זאגונגען זאגן פאר ביז ניין אינטשעס פון שניי אין מערב ניו יארק און אין די נָארט קאנטרי  

"אונטער מיין אנווייזונג האבן  האט גאווערנער האקול געזאגט. שטייענדע טעג", ראיאן אין די בעפאר 
סטעיט אגענטורן שוין אנגעהויבן צוגרייטן זייער אפרוף מאסנאמען, און זיי שטייען גרייט צו שטיצן סיי  

יעצט איז דער צייט פאר  וועלכע פון אונזערע לאקאלע שותפים וועלכע וועלן מעגליך דארפן הילף. 
און איך ערמוטיג יעדן איינעם צו נאכפאלגן זייערע לאקאלע וועטער   מענטשן זיך צו אנהויבן זיך גרייטן,

פאראויסזאגונגען פון די נאענט, זיין פארזיכטיג ביים פארן און אונטערנעמען די נויטיגע שריט צו האלטן  
  זייער הויזגעזונד זיכער."

  
יק ערי און לעיק ָאנטַאריאו, אריינרעכענענדיג ערי, דזשענעסי, ווייָאומינג, דזשעפערסאן  געגנטער נעבן לע

און לּואיס קאונטיס וועלן מעגליך זעהן ניין אדער מער אינטשעס פון שניי זיך אנזאמלנדיג און ווינטן  
זן שניי און פארשווערן  מ.פ.ש. פון צייט צו צייט, און די ווינטן קענען בלא 45בלאזנדיג ביז אזוי שטארק ווי 

צו זעהן. גאווערנער האקול האט ערמוטיגט ניו יארקער צו זיין וואכזאם מיט די לעצטע וועטער פאראויס 
זאגונגען, באגרעניצן רייזעס, אויב מעגליך, אין די געגנטער און אויספאלגן סיי וועלכע לאקאלע  

  ערן.עמערדזשענסי באפעלן וועלכע וועלן מעגליך ארויסגעגעבן וו 
  

שניי איז ערווארטעט צו אנהויבן פאלן אין מערב ניו יארק אנגעהויבן מיטוואך נאכמיטאג מיט סך הכל  
אנהויפנונג פון מער פון ניין אינטשעס מעגליך אין געגנטער נעבן לעיקס ערי און ָאנטַאריאו. אום מיטװאך  

כע לאקאציעס, און פאטענציאל  אוונט וועלן ראטעס פון שניי העכער פון איין אינטש זיין מעגליך אין עטלי
מ.פ.ש. אין טייל באטראפענע   45שטארקע ווינטן זענען ערווארטעט מיט שטארקייטן פון ביז אזויפיל ווי 



מ.פ.ש.  60לאקאציעס. העכערע פלעצער אין עסעקס קאונטי קענען אויך זעהן ווינטן אזוי שטארק ווי 
  אדער מער אנגעהויבן מיטװאך אוונט.

  
טורעם אלערט איז אין קראפט פאר ערי, דזשענעסי, ווייָאומינג, דזשעפערסאן און לּואיס  א ווינטער ש

קאונטיס אנגעהויבן פון מיטװאך אוונט. וועטער עקספערטן פאלגן אויך נאך א פאטענציאלע שטורעם אויף 
נערשטאג  די ברעגעס וועלכע קען ברענגען קלעבנדע שניי צו א ברייט פארשפרייטע טייל פון די סטעיט דא

  נאכט און אריין אין פרייטאג.
  

פאר א פולע ליסטע פון וועטער ווארענונגען אין אייער געגנט, באזוכט אייער געגנט'ס נאציאנעלע וועטער  
  .וועבזייטל( National Weather Serviceסערוויס )

  
  אגענטור פארברייטערונגען

 דיוויזיע פון היימלאנד זיכערהייט און עמערדזשענסי סערוויסעס  
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 אפעראציעס, און בלייבן אין קאנטאקט מיט ארטיגע אינסטאנצן דורכאויס דעם פארקומעניש. 

זאפאסן זענען פארגעגרייט אויף ארויסצושטעלן שטיצע מיטלען צו ארטיגע אינסטאנצן צו שטיצן סיי  
זעקלעך, -וועלכע שטורעם פארבינדענע נויט, אריינגערעכנט פאמפס, טשעינסָאוס, זאמד

 דזשענערעיטארס, פעלדבעטן, קאלדרעס און באטלעך וואסער.  
  

 טראנספארטאציע דעּפארטמענט  
טעיט טראנספארטאציע דעפארטמענט איז אקטיווערהייט פארנומען מיטן זיך גרייטן פאר די וועטער  די ס

אפעראציעס   24/7געשעעניש. אלע אפעקטירט וואוינונג לאקאציעס וועלן זיין אויסגעשטאבט פאר 
דורכאויס דער פארלויף פון דער פריאריטעט אפרוף אפעראציעס. דער דעפארטמענט׳ס אינצידענט  

אנד סיסטעם סטרוקטור איז אקטיווירט און וועט בלייבן פולקאם אויסגעשטאבט דורכאויס דער  קאמ
 פארלויף פון דער פאסירונג.  

  די סטעיט טראנספארטאציע דעפארטמענט שטייט גרייט זיך אפצורופן מיט די פאלגענדע מאסנאמען:
  שניי שארער טראקס 1,583    ·
  גרויסע לָאודער טראקטארס  322    ·
  מיטעלמעסיגע דּוטי שארערס 148    ·
  טָאו שארערס 51    ·
  שניי בלאזערס  38    ·
  ּפיקָאּפ טרעקלעך מיט שאוולעך  22    ·
  גרעידערס 20    ·
  

 וועי אויטאריטעט -טרו
זענען גרייט זיך צו אפרופן  אפעראטארן און סּוּפערווייזארס וועלכע  677וועי אויטאריטעט האט -די טרּו

טָאו שארערס און   11מיטלמעסיגע שניי שארער טראקס,  117גרויסע שניי שארער טראקס,  233מיט 
  טאן פון ראוד זאלץ ביים האנט. 118,000לָאודערס איבערן סטעיט מיט מער פון  67

  
עלעקטראנישע שילדן וועלכע מען קען טוישן די מעסעדזש וואס שטייט אויף זיי און סָאושעל מידיע ווערן  

 וועי.  -גענוצט צו ווארענען דרייווערס וועגן ווינטער וועטער אומשטענדן אויף די טרּו
  

וואס איז דא צו  טעלעפאן עּפוועי אויטאריטעט ערמוטיגט מאטאריסטן צו דַאונלָאודען איר  -די טרו
דער עפ שטעלט צו פאר מאטאריסטן דירעקט  פָאון און ענדרָאויד כלים. -באקומען אומזיסט אויף איי

צייטיגע טראפיק און נאוויגאציע הילף בשעת מען איז אויפ׳ן וועג. מאטאריסטן קענען  -לעבעדיגע און עכט 

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Falerts.weather.gov%2Fcap%2Fny.php%3Fx%3D1&data=04%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Cebeaa116896044d1302a08d9cfc7e219%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637769279670256427%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=FuDVQgIvR%2BQfUIlGzdYSsLVVssEFhrtkB%2F0ArsepmEU%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%7Cebeaa116896044d1302a08d9cfc7e219%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637769279670256427%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=0rQ5HrNUK2DrOH8%2FAXocDyW67Ug73BOWAN4X1Ho4z34%3D&reserved=0


אימעילס, וועלכע גיבן די לעצטע טראפיק באריכטן לענגאויס די   TRANSalertזיך אויך איינשרייבן פאר 
  .דאוועי  -טרּו

  

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

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

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

  
 אפיס פון פארקס, פארוויילונג, און היסטארישע אפהיטונג 

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

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

 דעפארטמענט אוו פובליק סערוויס  
ויסצופירן שאדן אפשאצונגען, אפרוף און  ארבעטער גרייט א 5,500ניו יארק'ס יוטיליטיס האבן אומגעפער 

אויפריכטונג באמיאונגען לענגאויס דעם סטעיט. אגענטור שטאב וועלן נאכפאלגן די יוטיליטיס'ס ארבעט  
דורכאויס די וועטער געשעעניש און זיי וועלן פארזיכערן אז יוטיליטיס שיקן די נויטיגע מאנשאפטן צו די  

  די מערסטע באטראפן צו ווערן.ראיאנען וועלכע זענען ערווארטעט 
  

   State Policeניו יארק 
אלע סטעיט סטעיט פאליציי זענען גרייט ארויסשיקן נאך טרּוּפערס, ווי נויטיג, צו אפעקטירטע ערטער. 

דרייוו און ספעציאליזירטע קארן און טרעקלעך שטייען גרייט פאר זאפארטיגע אפרוף,  -וויל-פאליציי פּור 
  און אלע עמערדזשענסי עלעקטריציטעט און קאמוניקאציע געצייג זענען געטעסט געווארן.

  
 ניו יארק פאווער אויטאריטעט / קאנאל קארפארעישען 

ר אויטאריטעט און דער קאנאל קארפארעישען שטאב פירט אויס די ניו יארק סטעיט פאווע 
מיטלען און געצייג זענען גרייט און אויפ׳ן  -פארברייטערונגן צו פארזיכערן אז אלע איינריכטונגען און אפרוף

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

###  
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https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwwwapps.thruway.ny.gov%2Ftas%2F&data=04%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Cebeaa116896044d1302a08d9cfc7e219%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637769279670266384%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=Uq5OzqUREiJqt8xrP0VrijDL7UvjJ3rHcON34uttlXE%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%7Cebeaa116896044d1302a08d9cfc7e219%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637769279670266384%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=NjLULvqKlxD%2FX29UqOyaYdj%2BtWmrcgRlMM40lbJrVMo%3D&reserved=0
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