
 
 الحاكمة كاثي هوكول    1/2022/ 9 للنشر فوًرا:

 

 

  الحاكمة هوكول تحذر المسافرين مع تأثر مناطق متعددة في جميع أنحاء الوالية بالطقس الشتوي اليوم وغًدا
  

نصحت سكان نيويورك بتجنب السفر غير الضروري حيث أن الثلوج الكثيفة والرياح الشديدة والتجمد يمكن أن تتسبب في 
  ظروف خطرة على الطرق في جميع أنحاء الوالية

  
  قد تتساقط الثلوج على ارتفاع يصل إلى قدمين في المناطق الواقعة شرق بحيرة أونتاريو بحلول ليلة االثنين

  
حذرت الحاكمة كاثي هوكول اليوم المسافرين في جميع أنحاء الوالية من الظروف الجوية الشتوية، بما في ذلك الثلوج الكثيفة 

والرياح الشديدة والتجمد، والتي من المتوقع ان تؤدي إلى خلق ظروف قيادة صعبة في مناطق متعددة اليوم حتى يوم غد.  
المتجمدة إلى حدوث انزالقات على الطرق ومحدودية الرؤية طوال يوم األحد. ومن  ستؤدي الثلوج أو األمطار الثلجية أو

المتوقع أيًضا تساقط ثلوج كثيفة شرق بحيرة أونتاريو الليلة مع تراكمات إجمالية تبلغ حوالي قدمين في بعض المواقع ورياح  
ورك وشمال البًلد ووسط نيويورك ووادي ميًًل في الساعة حتى ليلة االثنين. وستتأثر غرب نيوي 35تصل سرعتها إلى 

  موهوك بشكل أساسي.
  

"مع أن الطقس الشتوي ليس غريبًا على سكان نيويورك، إال أنني أحث الجميع في المناطق المتأثرة على تجنب السفر غير  
الحاكمة  قالت الضروري اليوم وغًدا ونحن في خضم مواجهة مجموعة متنوعة من الثلوج والرياح وظروف التجمد،" 

"نيويورك على استعداد لدعم أي من شركائنا المحليين في عمليات االستجابة وستواصل طواقمنا العمل على مدار  هوكول. 
  الساعة للحفاظ على طرقنا آمنة قدر اإلمكان."

  
شديدة وظروف تم إصدار تحذيرات وساعات وإرشادات الطقس المتعددة في جميع أنحاء الوالية للثلوج الكثيفة والرياح ال

لخدمة   الموقع اإللكترونيللحصول على قائمة كاملة بإرشادات الطقس في منطقتك، قم بزيارة  التجمد حتى ليلة االثنين.
  الطقس الوطنية.

  
  استعدادات الوكاالت

  ت الطوارئقسم األمن الداخلي وخدما
تم تنشيط مركز عمليات الطوارئ التابع لقسم والية نيويورك لألمن الداخلي وخدمات الطوارئ وسيقوم بمراقبة الظروف عن 
كثب وتنسيق عمليات االستجابة والبقاء على اتصال بالمواقع طوال مدة الحدث. يتم إعداد مخزونات الوالية لنشر الموارد في  

لعواصف، بما في ذلك المضخات والمناشير وأكياس الرمل والمولدات ومهود األطفال المواقع لدعم أي احتياجات متعلقة با
  والبطانيات وعبوات المياه.

  
  إدارة النقل

  تستجيب وزارة النقل في الوالية لحدث الطقس الحالي في مناطق متعددة باألصول التالية:
  كاسحة ثلوج 606 •

  جرافة كبيرة 325 •

  جمكاسحة ثلوج متوسطة الح 150 •

  شاحنة جر 52 •

  ماكينة إلزالة الثلوج 41 •

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%7C4b0daf38e6da4e65fa3308d9d3a6a875%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637773535021433675%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=38TIRQEINhxeASYnhJ3PNXDaLUKnS6jXJ4f4FFV7sb4%3D&reserved=0


   شاحنة بيك أب مزودة بكاسحات ثلوج 22 •

  آلة تمهيد التربة 20 •

أو قم   https://www.511ny.org، أو قم بزيارة 511للحصول على أحدث المعلومات المتعلقة بالتنقل، اتصل بالرقم 
  .511NYبتنزيل تطبيق الهاتف المحمول المجاني 

  
  هيئة الطريق السريع

كاسحة ثلوج    122كاسحة ثلج كبيرة، و  246مشغًًل ومشرفًا مستعدين لًلستجابة من خًلل  677لدى هيئة الطريق السريع 
طن من ملح الطرق في   122,000جرافة في جميع أنحاء الوالية مع أكثر من  64كاسحة ثلوج للجر و  11متوسطة، و 
  متناول اليد.

  
تُستخدم الفتات الرسائل المتغيرة ووسائل التواصل االجتماعي لتنبيه سائقي السيارات حول أحوال الطقس الشتوية على  

  الطريق.
  

الخاص بها، الذي يتوفر للتنزيل مجانًا على   تطبيق الهاتف المحمول تشجع هيئة الطريق السريع سائقي المركبات على تنزيل 
يوفر التطبيق لسائقي المركبات إمكانية الوصول المباشر إلى المساعدة في حركة المرور  . Androidو  iPhoneأجهزة 

لتلقي الرسائل  TRANSalertوالمًلحة في الوقت الفعلي أثناء التنقل. يمكن لسائقي المركبات أيًضا التسجيل في 
  . هنااإللكترونية التي توفر مستجدات عن حاالت حركة المرور على الطريق السريع 

  
  إدارة الحفاظ على البيئة

ضباط شرطة الحفاظ على البيئة، وحراس الغابات، وموظفو إدارة الطوارئ، والموظفون اإلقليميون من إدارة الحفاظ على  
البيئة في حالة تأهب ويراقبون تطور الوضع ويقومون بدوريات نشطة في المناطق والبنية التحتية التي يحتمل أن تتأثر  

  دة في أي استجابة للطوارئ.جميع الموارد موضوعة للمساع بالطقس القاسي. 
  

  مكتب المتنزهات والترفيه والمحافظة التاريخية
شرطة متنزهات والية نيويورك وموظفي المتنزهات في حالة تأهب ويراقبون عن كثب أحوال الطقس وتأثيراته. يجب على  

أو االتصال بمكتب المتنزهات المحلي للحصول على آخر التحديثات المتعلقة   parks.ny.govزائري المتنزهات مراجعة 
ه، ومواعيد الفتح واإلغًلق.   بساعات التنزُّ

  
  إدارة الخدمة العامة

عامل متاحين للمشاركة في جهود تقييم الضرر واالستجابة واالستعادة عبر  5,500تضم مرافق نيويورك ما يقرب من  
والية نيويورك. سيقوم موظفو الوكاالت بتتبع عمل المرافق طوال فترة الحدث والتأكد من نقل المرافق للموظفين المناسبين  

  أن تكون األكثر تأثًرا.إلى المناطق المتوقع 
  

  شرطة والية نيويورك
شرطة الوالية على استعداد لنشر قوات إضافية حسب الحاجة في المناطق المتضررة. يتم تنظيم جميع سيارات الدفع الرباعي 

   تصاالت.والمركبات المتخصصة التابعة لشرطة الوالية وجاهزة لًلستجابة الفورية، وتم اختبار جميع معدات الطوارئ واال
  

  هيئة الطاقة في نيويورك/ شركة القناة
تجري هيئة الطاقة في نيويورك وموظفو شركة القناة االستعدادات لضمان تأمين جميع المنشآت والموارد والمعدات 

  وجاهزيتها. هيئة الطاقة مستعدة لدعم أنشطة استعادة الطاقة إذا لزم األمر.
  

  هيئة النقل الحضري
سيكون موظفو هيئة النقل   ( الظروف الجوية عن كثب لضمان خدمة آمنة وموثوقة. MTAتراقب هيئة النقل الحضري ) 

( على استعداد لنشر الملح، وتنظيف المنصات والسًللم من الثلوج والجليد، والحفاظ على اإلشارات  MTAالحضري )
( سائقي  MTAينصح قسم األنفاق والجسور في هيئة النقل الحضري )  التشغيل. والمفاتيح والسكك الحديدية الثالثة قيد 

  السيارات بتجنب السفر غير الضروري والقيادة بسرعات منخفضة.
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للحصول على آخر تحديثات الخدمة، وتوخي الحذر أثناء التنقل في   new.mta.infoيتم تشجيع العمًلء على مراجعة 

يجب على العمًلء أيًضا االشتراك في تنبيهات الخدمة في الوقت الفعلي عبر الرسائل النصية أو البريد اإللكتروني.  النظام. 
 Long Island Rail Road Train، وتطبيق MYmtaتطبيق  : MTAهذه التنبيهات متاحة أيًضا عبر تطبيقات  

Time وتطبيق ،Metro-North Train Time.  
  

  ونيوجيرسيهيئة موانئ نيويورك 
تراقب هيئة الموانئ ظروف الطقس. قد تكون قيود السرعة سارية على الجسور، وكذلك على طول الطرق من وإلى المعابر.  
يتم تشجيع الركاب عبر مرافق هيئة الموانئ على التواصل مع شركات النقل وشركات الطيران مباشرة للحصول على أحدث 

لمعرفة أحدث المعلومات عن مرافق هيئة الموانئ، يرجى التحقق من شبكات   . المعلومات حول التأخيرات واإللغاءات
  أو تنزيل أحد تطبيقات هيئة الموانئ على األجهزة المحمولة. هيئة الموانئالتواصل االجتماعي، أو االشتراك بتنبيهات 

  
  نصائح السالمة

  السفر في الشتاء
  

  السبب الرئيسي للوفيات واإلصابات خًلل العواصف الشتوية هو حوادث النقل.
  

ط  قبل الجلوس خلف عجلة القيادة، تأكد من خلو مركبتك من الجليد والثلج؛ الرؤية الجيدة هي مفتاح القيادة الجيدة. خط ِّ
لتوقفاتك وحافظ على مسافة أكبر بين السيارات. توخي قدًرا أكبر من الحذر، وتذكَّر أن أكوام الثلوج يمكن أن تغمر األطفال  

  ك مع ظروف الطريق والطقس. الصغار. قم دائًما بمطابقة سرعت 
ميًًل في الساعة،   35من المهم أن يًلحظ سائقو السيارات على جميع الطرق أن كاسحات الجليد تتحرك بسرعة تصل إلى 

والتي تكون في كثير من الحاالت أقل من الحد األقصى للسرعة المحددة، لضمان بقاء الملح المتناثر في ممرات القيادة وعدم 
لطرقات. في كثير من األحيان على الطرق السريعة بين الواليات، ستعمل كاسحات الجليد جنبًا إلى جنب، ألن  تناثره على ا

  هذه هي الطريقة األكثر فاعلية وأمانًا إلخًلء عدة ممرات في وقت واحد.
ط رؤية محدودة، يجب على سائقي السيارات والمشاة أيًضا أن يضعوا في اعتبارهم أن سائقي كاسحات الجليد لديهم خطو

ويمكن أن يجعل حجم ووزن كاسحات الجليد من الصعب للغاية المناورة والتوقف بسرعة. يمكن أن يؤدي تناثر الثلوج من  
خلف الكاسحة إلى تقليل الرؤية بشدة أو التسبب في ظروف التعتيم. يجب أال يحاول سائقو السيارات تجاوز كاسحات الجليد 

مكان األكثر أمانًا لقيادة سائقي السيارات هو خلف كاسحات الجليد حيث يكون الطريق نظيفًا  أو السير خلفها عن كثب. ال
  ومنثوًرا بالملح.

  
  تتضمن بعض أهم النصائح للقيادة اآلمنة ما يلي:

  
  عندما تحدث عواصف شتوية، تجنب قيادة السيارة إال عند الضرورة. •

ن • نه على الطرق. توخى الحذر على الجسور، ألنه الجليد يتكوَّ   عليها أسرع من تكوُّ

يمكن أن تسبب األوراق الرطبة على الطرق ظروفًا زلقة، مما يجعل من المهم القيادة بسرعات أبطأ عند االقتراب   •
  من بقع منها.

تأكد من أن سيارتك مجهزة بالبطانيات، والمجرفة، والمصباح اليدوي، والبطاريات اإلضافية، والمًلبس الدافئة  •
افية، ومجموعة من سًلسل اإلطارات، وكابًلت تقوية البطارية، واألطعمة سريعة الطاقة، وقطعة قماش  اإلض

  بألوان زاهية الستخدامها كعلم عند طلب النجدة.

  احتفظ بخزان الغاز الخاص بك ممتلئًا لمنع تجمد البنزين. •

فاحتفظ بالبطارية مشحونة واحتفظ بها معك  إذا كان لديك هاتف خلوي أو راديو ثنائي االتجاه متاًحا الستخدامك،  •
  عند السفر. إذا أصبحت عالقًا، فستتمكن من طلب المساعدة وإبًلغ رجال اإلنقاذ بموقعك.

  تأكد من معرفة أحد األشخاص بخطط السفر الخاصة بك. •

  أثناء القيادة، حافظ على المركبات خالية من الجليد والثلج. •

ط للتوقفات وحافظ على مسافة بين السيارات. قم دائًما بمطابقة سرعتك مع ظروف الطريق والطقس. •   خط ِّ
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ميًًل في الساعة، والتي تكون في كثير من الحاالت أقل   35من المهم مًلحظة أن كاسحات الجليد تتحرك بسرعات تصل إلى 
اثر في ممرات القيادة وعدم تناثره على الطرقات. في كثير من  من الحد األقصى للسرعة المعلنة، لضمان بقاء الملح المتن

األحيان على الطرق السريعة بين الواليات، ستعمل كاسحات الجليد جنبًا إلى جنب، ألن هذه هي الطريقة األكثر فاعلية وأمانًا  
  إلخًلء عدة ممرات في وقت واحد.

  
يجب على سائقي السيارات والمشاة أيًضا أن يضعوا في اعتبارهم أن سائقي كاسحات الجليد لديهم خطوط رؤية محدودة، 
ويمكن أن يجعل حجم ووزن كاسحات الجليد من الصعب للغاية المناورة والتوقف بسرعة. يمكن أن يؤدي تناثر الثلوج من  

ي ظروف التعتيم. يجب أال يحاول سائقو السيارات تجاوز كاسحات الجليد خلف الكاسحة إلى تقليل الرؤية بشدة أو التسبب ف 
أو السير خلفها عن كثب. المكان األكثر أمانًا لقيادة سائقي السيارات هو خلف كاسحات الجليد حيث يكون الطريق نظيفًا  

  ومنثوًرا بالملح.
  

  انقطاع التيار الكهربائي
  هربائي، سكان نيويورك يجب عليهم فعل التالي:إذا كنت تواجه انقطاًعا في التيار الك

  
فقم بإيقاف التشغيل أو الفصل لألجهزة الرئيسية والمعدات األخرى، مثل أجهزة الكمبيوتر لتجنب التدفق المفاجئ   •

في التيار الكهربائي الذي يمكن أن يتسبب في إتًلف هذه األجهزة. قم بتشغيل مصباح واحد لكي تعرف عند عودة  
الكهربائي. فكِّ ر في استخدام أجهزة الحماية من التدفق المفاجئ في التيار الكهربائي حيثما تستخدم معدات  التيار 

  إلكترونية.

اتصل بمقدِّ م خدمات المرافق إلخطاره بانقطاع التيار الكهربائي واستمع إلى اإلذاعات المحلية لًلطًلع على  •
   قم بزيارة وزارة الخدمة العامة بالوالية.المعلومات الرسمية. للحصول على قائمة الخدمات، 

  تحقق لمعرفة ما إذا كان جيرانك لديهم القوة. تحقق من األشخاص الذين لديهم وصول أو احتياجات وظيفية. •

  ربما تتسبب الشموع في خطر اشتعال الحرائق. - استخدم الكشَّافات فقط لإلضاءة في حالة الطوارئ  •

دات والثًلجات  • يمكن االحتفاظ بمعظم األطعمة التي تحتاج إلى تبريد في ثًلجة مغلقة   -تأكد من إغًلق أبواب المبرِّ 
ة أربع ساعات تقريبًا. ستحتفظ الثًلجة الكاملة  لعدة ساعات. ستعمل الثًلجة غير المفتوحة على تبريد الطعام لمد 

  ساعة. 48بالحرارة لمدة 

فقد يتسبب ذلك في انبعاث   - ال تستخدم شوايات الفحم المغلقة وال تستخدم الموقد الذي يعمل بالغاز للتسخين  •
  مستويات ضارة لغاز أول أكسيد الكربون.

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

  ظهور األعراض.

في المصعد، إذا كنت تقيم في مبنى مرتفع، فاستخدم السًللم وانتقل إلى أدنى طابق في المبنى. إذا أصبحت عالقًا  •
يوجد الكثير من الهواء وتم تصميم الجزء الداخلي  - فانتظر المساعدة. ال تحاول فتح األبواب بالقوة. تحلَّ بالصبر 

  من المصعد مع مراعاة سًلمة الركاب.

  ال تنَس توفير المياه النقية والباردة لحيواناتك األليفة. •

ستتوقف إشارات المرور عن العمل في أثناء انقطاع التيار   قم بإلغاء السفر غير الضروري، وخصوًصا بالسيارة. •
الكهربائي، وهو ما يتسبب في حدوث ازدحام مروري وأوضاع خطرة للقيادة. إذا كان يتعين عليك القيادة في أثناء  

ل فيها  ( أو الشامل في التقاطعات التي ال تعم4انقطاع التيار الكهربائي، فتذكر االلتزام بقاعدة التوقف الرباعي ) 
  إشارات المرور.

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

  
  قسم والية نيويورك لألمن الداخلي ونصائح السالمة لخدمات الطوارئ.  صفحة ويبلمزيد من نصائح السًلمة، قم بزيارة 

  
###  
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