
 
 גאווערנאר קעטי האקול    1/6/2022 אויף תיכף ארויסצוגעבן:

 

 
גאווערנער האקול עצה'ט ניו יארקער צו פארמיידן אומנויטיגע רייזע אזוי ווי שווערע שנייע און הויכע  

ווינטן קענען פאראורזאכן געפארפולע אומשטענדן אויף די געסער אין עטליכע ראיאנען איבערן  
  סטעיט

  
באקומען ביז אזויפיל ווי  הָאדסאן ראיאן קענען - ערטער אין ניו יארק סיטי, לאנג איילענד און די מיד 

  זעקס אינטשעס שניי מיט ראטעס פון איין אינטש אדער מער פאר שעה פון צייט צו צייט
  

מערב ניו יארק און נָארט קאנטרי ראיאנען זענען פאראויסגעזאגט צו באקומען א פוס אדער מער 
פון 'לעיק עפעקט' שניי דורכאויס פרייטאג אינדערפרי; בָאפעלָאו סקייוועי יעצט פארשפארט צוליב  

  שוועריגקייטן צו זעהן
  

גאווערנער קעטי האקול האט היינט ערמוטיגט ניו יארקער צו זיין פארזיכטיג און פארמיידן אומנויטיגע  
רייזע אין עטליכע טיילן פון די סטיעט אזויווי צוויי וועטער געשעענישן זענען ערווארטעט צו פראדוצירן  

ייז באדעקטע געסער,  שניי און שטארקע ווינטן אין מערערע ראיאנען, פאראורזאכנדיג שניי און א 
שוועריגקייטן צו זעהן און פאטענציאל געפארפולע רייזע אומשטענדן דורכאויס פרייטאג אינדערפרי.  

מערב ניו יארק און די נָארט קאנטרי זענען ערווארטעט צו באקומען מער פון א פוס פון 'לעיק עפעקט' 
. פאראורזאכנדיג אז מען זאל נישט קענען מ.פ.ש 40שניי דורכאויס פרייטאג, מיט ווינטן אזוי שנעל ווי 

האדסאן ראיאנען זענען  -אריבערזעהן די שניי פון צייט ו צייט. אין די ניו יארק סיטי, לאנג איילענד און מיד
 40זעקס אינטשעס אדער מער פון שניי ערווארטעט אין טייל פלעצער, מיט ווינטן ביז אזוי שנעל ווי 

באזונדערס די וועלכע וואוינען דַאונסטעיט   –אגונגען, זענען ניו יארקער מ.פ.ש. זעהענדיג די פאראויס ז
  ערמוטיגט צו זיך באנוצן מיט פובליק טראנספארטאציע זיך צו באוועגן. –
  

"מיט מער שווערע שניי און הויכע ווינטן פאראויסגעזאגט, טוה איך ערמוטיגן ניו יארקער צו אוועקשטיין  
האט גאווערנער האקול ט פאר געפארפולע רייזע אומשטענדן." פון די גאס און זיין גריי

"ערטער אין מערב ניו יארק און אין די נָארט קאנטרי זעהען שוין יעצט 'לעיק עפעקט' שניי, און   געזאגט.
מיר ערווארטן ביז אזויפיל ווי זעקס אינטשעס פון שניי אין דַאונסטעיט ראיאנען צווישן היינט נאכט און 

ערפרי. ביטע פארמיידט סיי וועלכע אומנויטיגע רייזע כדי זיך צו האלטן זיכער און צו העלפן  מארגן אינד 
אונזערע מאנשאפטן וועלכע זענען אינדרויסן אויף די געסער צו אפרייניגן אונזערע הייוועיס און בריקן  

  שנעלער און זיכערערהייט."
  

צו צוגרייטן עמערדזשענסי אפרוף   טורן פריער דעם וואך האט אנגעוויזן סטעיט אגענגאווערנער האקול 
פארבינדענע ווירקונגען אין עטליכע ראיאנען. אום דאנערשטאג  -מאסנאמען אין ערווארטונג פון שטורעם

אינדערפרי האט די סטעיט טראנספארטאציע דעּפארטמענט אפגעשפארט די בָאפעלָאו סקייוועי  
אין בָאפעלָאו סיטי צוליב שוועריגקייטן צו זעהן   Church Streetביז  Ridge Road( פון 5)סטעיט רּוט 

  אזוי ווי א 'לעיק עפעקט' שנייפאל האט אראפגעלאזט עטליכע אינטשעס פער שעה.
 

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2Fnews%2Fgovernor-hochul-directs-state-agencies-prepare-emergency-response-assets-heavy-snow-and-high&data=04%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7C21facad730b54bdb67ec08d9d1510fe5%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637770968364343050%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=hfMMxf9usokelKvV72g7HIAZvDButBZ8MPyhvcsjEMM%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2Fnews%2Fgovernor-hochul-directs-state-agencies-prepare-emergency-response-assets-heavy-snow-and-high&data=04%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7C21facad730b54bdb67ec08d9d1510fe5%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637770968364343050%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=hfMMxf9usokelKvV72g7HIAZvDButBZ8MPyhvcsjEMM%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2Fnews%2Fgovernor-hochul-directs-state-agencies-prepare-emergency-response-assets-heavy-snow-and-high&data=04%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7C21facad730b54bdb67ec08d9d1510fe5%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637770968364343050%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=hfMMxf9usokelKvV72g7HIAZvDButBZ8MPyhvcsjEMM%3D&reserved=0


פאר ערטער אין מערב ניו יארק און אין די נָארט קאנטרי וועט 'לעיק עפעקט' שניי פארזעצן דאנערשטאג  
ערטער   שניי אנקומענדיג צצו א פיס אדער מער אין טייל לאקאציעס.ביז פרייטאג צונאכטס מיט סך הכל 

הָאדסאן וואלי וועלן זעהן ביז אזויפיל ווי זעקס אינטשעס  -אין ניו יארק סיטי, לאנג איילענד און אין די מיד
  שניי און הויכע ווינטן פון צייט צו צייט דורכאויס פרײטאג אינדערפרי, פאראורזאכנדיג געפארפולע רייזע 

  אומשטענדן, באזונדערס דורכאויס די פרייטאג אינדערפרי רייזע.
  

מערערע וועטער ווארענונגען און אלערטס זענען ארויסגעגעבן געווארן דורכאויס די סטעיט פאר שווערע  
שנייען און הויכע ווינטן, און אזוי אויך לעיק ברעגע פארפלייצונגען פאר דזשעפערסאן און ָאסוועגא ביז 

, באזוכט די נאציאנאלע  פרייטאג נאכמיטאג. פאר א פולע ליסטע פון וועטער אלערטס אין אייער געגנט 
  .ייטלוועבז( National Weather Serviceוועטער סערוויס )

  
 אגענטור פארברייטערונגען 

  
  דיוויזיע פון היימלאנד סעקיוריטי און עמערדזשענסי סערוויסעס

 
 Division ofדי ניו יארק סטעיט דיוויזיע פון היימלאנד סעקיוריטי און עמערדזשענסי סערוויסעס'ס )

Homeland Security and Emergency Services איז   ( עמערדזשענסי אפעראציעס צענטער
אקטיוויזירט און זיי וועלן האלטן א נאענטן אויג אויף אומשטענדן, קאארדינירן אפרוף אפעראציעס און 

שטיין אין פארבינדונג מיט ארטיגע אינסטאנצן דורכאויס די וועטער געשעעניש. סטעיט זאפאסן שטייען  
עלכע שטורעם פארבינדענע  גרייט ארויסצושטעלן שטיצע מיטלען צו ארטיגע אינסטאנצן צו שטיצן סיי וו

זעקלעך, דזשענערעיטארס, פעלדבעטן,  -נויטפעלער, אריינגערעכנט פאמפס, טשעינסָאוס, זאמד
  קאלדרעס און באטלעך וואסער.

  
  טראנספארטאציע דעּפארטמענט

 
בשעת'ן פארזעצן איר שניי און אייז אפרוף אין מערב ניו יארק, די נָארט קאנטרי און אין אנדערע  

ר ארום די סטעיט, טוט די סטעיט טראנספארטאציע דעּפארטמענט אויך זיך צוגרייטן פאר די  געגנטע 
די דעּפארטמענט ערמוטיגט   ברעגע שטורעם וואס איז ערווארטעט צו באטרעפן די דַאונסטעיט ראיאנען.

י צו  ניו יארקער אין די באטרעפנדע געגנטער צו פארמיידן אומנויטיגע רייזע פרייטאג אינדערפרי כד 
ערלויבן אירע שניי שארער טראק דרייווערס צו אויספירן זייער דזשאבס ווירקזאמערהייט אין אפרוף צו 

  די שטורעם.
  

איינגעשטעלטע, אריינרעכענענדיג  14צו שטיצן שניי און אייז אקטיוויטעטן אין קריטישע ערטער, ווערן 
צען שארער טראק אפעראטארן, צוויי מעכאניקער, צוויי מעכאניקער סּוּפערווייזארס און צוויי מעכאניקער 

  ן:הָאדסאן ראיאן פון אנדערע ראיאנע -סערוויס טראקס, ארויסגעשיקט צו די מיד
  

פיר שארער טראק אפעראטארן, איין מעכאניקער, איין מעכאניקער סּוּפערווייזאר און איין   •
  מעכאניקער סערוויס טראק פון די הויפטשטאט ראיאן.

זעקס שארער טראק אפעראטארן, איין מעכאניקער, איין מעכאניקער סּוּפערווייזאר און איין   •
  אלי.מעכאניקער סערוויס טראק פון די מאוהאק וו

  
אלע געגנטער וואו מענטשן וואוינען וועלן בלייבן מיט מאנשאפטן אויפן ארט גרייט פאר אפעראציעס  

דורכאויס די גאנצע וועטער געשעעניש, און אלע אזעלכע געגענטער וועלן ווערן די ערשטע   24/7
ט  פלאטע מעכאניקער אין באטרעפנדע געגנטער וועלן שיקן מאנשאפטן צו אלע הויפ אפגערייניגט.

די צאלן פון עקוויּפמענט   צו טוהן פאררעכטונגען און האלטן טראקס אויפן ראוד. 24/7וואוינונג געגנטער 
  אין די סטעיט זענען ווי פאלגנד:

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Falerts.weather.gov%2Fcap%2Fny.php%3Fx%3D1&data=04%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7C21facad730b54bdb67ec08d9d1510fe5%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637770968364343050%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=ob0TMBgKEzbmnnNFr7o9BLOi7O%2F88pulQz3sPQBi5l0%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Falerts.weather.gov%2Fcap%2Fny.php%3Fx%3D1&data=04%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7C21facad730b54bdb67ec08d9d1510fe5%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637770968364343050%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=ob0TMBgKEzbmnnNFr7o9BLOi7O%2F88pulQz3sPQBi5l0%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Falerts.weather.gov%2Fcap%2Fny.php%3Fx%3D1&data=04%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7C21facad730b54bdb67ec08d9d1510fe5%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637770968364343050%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=ob0TMBgKEzbmnnNFr7o9BLOi7O%2F88pulQz3sPQBi5l0%3D&reserved=0


  
  גרויסע שארער טראקס 1,594 •

  מיטעלמעסיגע דּוטי שארערס 149 •
  טָאו שארערס 51 •
  גרויסע לאודערס 322 •

  
טאנד פון די אויבערפלאך פון געסער און גיסן זאלץ )בריין( פון פאראויס סּוּפערווייזארס שאצן אפ די צוש

מאנשאפטן אין די לָאוער הָאדסאן וואלי וועלן גיסן זאלץ פון פאראויס אויף אלע   וואו עס פעהלט אויס.
אין לאנג איילענד וועלן מאנשאפטן   גאס אויבערפלאכן וועלכע האבן נישט גענוג איבערגעבליבענע זאלץ.

ראמפעס, ּפארקוועי ראמפעס, העכערע סטרוקטורן און אנדערע   I-495ן זאלץ פון פאראויס אויף אלע גיס
  באזארגנדע פלעצער.

  
שלעפער טראק סערוויסעס וועלן גענוצט ווערן אין אלע פאלגנדע פלעצער צו שנעל אפרייניגן קראכן און  

)דָאטשעס(, הָאטשינסאן  I-684)ארענזש(,   I-84)דָאטשעס(,  I-84העלפן די טראפיק זיך באוועגן: 
ברּוק סטעט ּפארקוועי און   ריווער ּפארקוועי, קרָאס קאונטי ּפארקוועי, סָאו מיל ריווער ּפארקוועי, סּפרעין

די נויט פאר מער שלעפער טראק סערוויסעס וועט נאכאמאל אפגעשאצט  טעקַאניק סטעיט ּפארקוועי.
טראק רונדעס און סערוויס שעה'ן וועלן   HELP ווערן אזוי ווי די וועטער געשעענישן אנטוויקלען זיך.

  פארלענגערט ווערן אין לאנג איילענד.
  

, באזוכט 511ינפארמאציע איבער די אומשטענדן פון די רָאודס, רופט פאר די לעצטע א
https://www.511ny.org/ 511נלָאודט די אומזיסטע אדער דַאוNY טעלעפאן עּפ.  

  
  וועי אויטאריטעט-טרו

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

טָאו שארערס און   11מיטלמעסיגע שניי שארער טראקס,  118גרויסע שניי שארער טראקס,  230מיט 
יי און אייז  שנ טאן פון ראוד זאלץ ביים האנט. 119,000לָאודערס איבערן סטעיט מיט מער פון  66

אפעראציעס ארום די סטעיט. נאך מאסנאמען קענען געשיקט ווערן   24/7מאנשאפטן זענען גרייט פאר 
 צו באטראפענע ראיאנען ווי עס פעהלט זיך אויס. 

  
וועי אויטאריטעט'ס בָאפעלָאו דיוויזיע איז אקטיווערהייט פארמישט אין שניי און אייז אפעראציעס  -די טרּו

זייער אפעראציע צענטער איז אקטיוויזירט געווארן מיטוואך   ענדע 'לעיק עפעקט' שטורעם.פאר די אנגיי
  אוונט, און עס וועט בלייבן אפן אזוי לאנג ווי די וועטער געשעענישן גייען אן.

  
אייז אפעראציעס פון פאראויס פון היינט נאכט'ס -די ניו יארק דיוויזיע איז פארמישט אין אנטי

ע שניי פאל, און מאנשאפטן וועלן פולשטענדיג ארויסגעשיקט ווערן ווען די ברעגע  פאראויסגעזאגט 
  שטורעם קומט אן.

 
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
ויד כלים. דער עפ שטעלט צו פאר מאטאריסטן דירעקט  פָאון און ענדראָ -באקומען אומזיסט אויף איי

צייטיגע טראפיק און נאוויגאציע הילף בשעת מען איז אויפ׳ן וועג. מאטאריסטן קענען  -לעבעדיגע און עכט 
אימעילס, וועלכע גיבן די לעצטע טראפיק באריכטן לענגאויס די   TRANSalertזיך אויך איינשרייבן פאר 

  .דאוועי  -טרּו

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.511ny.org%2F&data=04%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7C21facad730b54bdb67ec08d9d1510fe5%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637770968364353007%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=xb4iedkUY3N1xnitp%2BSaGD2C0c75TRwKSXrUUjnYIYc%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.511ny.org%2F&data=04%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7C21facad730b54bdb67ec08d9d1510fe5%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637770968364353007%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=xb4iedkUY3N1xnitp%2BSaGD2C0c75TRwKSXrUUjnYIYc%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.511ny.org%2F&data=04%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7C21facad730b54bdb67ec08d9d1510fe5%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637770968364353007%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=xb4iedkUY3N1xnitp%2BSaGD2C0c75TRwKSXrUUjnYIYc%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.ny.gov%2Fmobileapps&data=04%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7C21facad730b54bdb67ec08d9d1510fe5%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637770968364353007%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=oSOR4i2gCzQ0t%2BA058e3D4GpsLCBimHzpRV2Df5I1%2Bo%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.thruway.ny.gov%2Ftravelers%2Fmobile-app.html&data=04%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7C21facad730b54bdb67ec08d9d1510fe5%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637770968364353007%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=wNJLRJcKwWalgCmnaX2atEfxUsSFLAlxl25K5M29EHw%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwwwapps.thruway.ny.gov%2Ftas%2F&data=04%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7C21facad730b54bdb67ec08d9d1510fe5%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637770968364362962%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=HkG%2BbDoJxRdjJRVAFK%2BD%2FLPCpSxJV%2B82YwzNi8pz1X0%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%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7C21facad730b54bdb67ec08d9d1510fe5%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637770968364362962%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=uFWhVBrcZ4%2BdjKjqMlv1Y5ij8riPBLfk6IaJ%2B0W2JQQ%3D&reserved=0


  
  דעפארטמענט פון ענווייראנמענטאלע אפהיטונג

 
DEC  ענווייראנמענטעל קאנסערוועישען פאליציי אפיצירן, וואלד רעינדזשער, עמערדזשענסי

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

מיטלען זענען אין פאזיציע גרייט צו העלפן מיט סיי וועלכע  -ו ווערן פון די שווערע וועטער. אלע אפרוףצ
  עמערדזשענסי אפרוף.

  
  אפיס פון פארקס, פארוויילונג, און היסטארישע אפהיטונג

 
אויף די   ניו יארק סטעיט פארק פאליציי און פארק באאמטע זענען אויף דער וואך און האלטן א נאנטן אויג

זייער   אדער רופן 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 פון פובליק סערוויס

 
ארבעטער גרייט אויסצופירן שאדן אפשאצונגען, אפרוף  5,500ניו יארק'ס יוטיליטיס האבן אומגעפער 

און אויפריכטונג באמיאונגען לענגאויס דעם סטעיט. אגענטור שטאב וועלן נאכפאלגן די יוטיליטיס'ס 
י נויטיגע  ארבעט דורכאויס די וועטער געשעעניש און זיי וועלן פארזיכערן אז יוטיליטיס שיקן ד
 מאנשאפטן צו די ראיאנען וועלכע זענען ערווארטעט די מערסטע באטראפן צו ווערן.  

  
  ניו יארק סטעיט פאליציי 

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

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

  
  ניו יארק ּפַאווער אויטאריטעט / קאנאל קארפארעישען

 
די ניו יארק סטעיט פאווער אויטאריטעט און דער קאנאל קארפארעישען שטאב פירן דורך 

מיטלען און געצייג זענען גרייט און  -יטערונגן צו פארזיכערן אז אלע איינריכטונגען און אפרוףפארברי
פארזיכערט. די ּפַאווער אויטאריטעט איז גרייט צו שטיצן אקטיוויטעטן צוריקצוברענגען עלעקטריציטעט  

  אויב נויטיג.
  

  מעטראפאליטען טראנספארטאציע אויטאריטעט
 

ער אומשטענדן פון די נאענט צו זיכער מאכן זיכערע און פארלעסליכע  פאלגט נאך וועט  MTAדי 
ארבייטער וועלן זיין אין פאזיציע צו שיטן זאלץ, אפרייניגן פלאטפארמעס און שטיגן פון  MTA סערוויס.

בריקן און טונעלן   MTA שניי און אייז און זיכער מאכן אז סיגנאלן, שאלטערס און 'דריטע רעלסן' ארבעטן.
נָארט באנען וועלן  -ענען דרייווערס צו פארמיידן אומנויטיגע רייזע און צו דרייווען שטייטער. מעטרָאוווער 

ניו יארק סיטי באסעס וואס האבן א פארבינדענע טייל   פארן אויף די שבת סקעדזשּול מיט נאך באנען.
פרי פארנומענע  פון הונטן ווערן פארשטערקערט מיט קייטן פון פאראויס פון די פרייטאג אינדער

  ( פלאנירן צו פארן לויט די רעגלמעסיגע וואכעדיגע סקעדזשול.LIRRלאנג איילענד באנען ) שטונדן.
פאר די לעצטע סערוויס ָאּפדעיטס און צו זיין   new.mta.infoפאסאנזשירן זענען ערמוטיגט צו קוקן אויף 

פארזיכטיג ביים נוצן די באנען. פאסאנזשירן זאלן זיך אויך איינשרייבן צו באקומען סערוויס אלערטס  

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fparks.ny.gov%2F&data=04%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7C21facad730b54bdb67ec08d9d1510fe5%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637770968364372910%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=h%2FHdFgk6FGFi%2FlOJOEHO2lHBk3nlwDz8WdJwbRVzB20%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fnew.mta.info%2F&data=04%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7C21facad730b54bdb67ec08d9d1510fe5%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637770968364372910%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=8PFbHb0zP1ARaRLXgveCafj8gbOIaKOvwFOIEpupdfg%3D&reserved=0


'ס עּפס: MTAדורך די דורך טעקס מעסעדזש אדער אימעיל. די אלערטס קען מען אויך באקומען 
MYmta, Long Island Rail Road Train Time   אוןMetro-North Train Time.  

  
  ּפארט אויטאריטעט פון ניו יארק און ניו דזשערסי 

 
( גרייט זיך פאר אן ערווארטעטע ווינטער שניי געשעעניש  Port Authority, PAדי ּפארט אויטאריטעט )

דאנערשטאג נאכט אריין ביז פרייטאג אינדערפרי. פאסאנזשירן וועלכע נוצן די פארט אויטאריטעט'ס 
לופטפעלדער, באס טערמינאלן און באס סטאנציעס זענען ערמוטיגט זיך צו פארבינדן דירעקט מיט  

פטליניעס פאר די לעצטע אינפארמאציע וועגן סײ װעלכע  טראנספארטאציע באס פירמעס און לו
שנעלקייט באגרעניצונגען אויף ּפארט אויטאריטעט בריקן   אפהאלטונגען אדער צו מאכן א נייע בּוקינג.

פאר די לעצטע אינפארמאציע איבער   קענען אויך אוועקגעשטעלט ווערן לויט ווי די צושטאנד פארלאנגט.
נגען אויף ּפארט אויטאריטעט לופטפעלדער און אנדערע איינריכטונגען, קוקט  פארבינדענע ווירקו-וועטער 

  PAאדער דַאונלָאודט איינע פון די  אלערטס PAביטע אויף סָאושעל מידיע, שרייבט זיך איין צו באקומען 
  .טעלעפָאון עּפס
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