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GUBERNATOR HOCHUL OSTRZEGA PODRÓŻNYCH W ZWIĄZKU Z POWAŻNYM 
ATAKIEM ZIMY DZIŚ I JUTRO W WIELU REGIONACH STANU  

  
Mieszkańcy stanu Nowy Jork powinni zrezygnować z niepotrzebnych podróży z 

powodu potencjalnie niebezpiecznych warunków na drogach w całym stanie 
wywołanych obfitymi opadami śniegu, silnym wiatrem i oblodzeniem  

  
W obszarach na wschód od jeziora Ontario w poniedziałkową noc spodziewane 

są nawet dwie stopy śniegu  
  

Gubernator Kathy Hochul ostrzegła dziś podróżnych w całym stanie przed trudnymi 
warunkami na drogach spowodowanymi przez intensywne opady śniegu, silny wiatr i 
oblodzenie, które mogą wystąpić w wielu regionach od dziś do jutra. Śnieg, śnieg z 
deszczem lub marznący deszcz będą powodować oblodzenie dróg i ograniczoną 
widoczność przez całą niedzielę. Dziś wieczorem na wschód od jeziora Ontario 
spodziewane są również obfite opady śniegu, których suma w niektórych miejscach 
wyniesie około dwóch stóp, a wiatr osiągnie w porywach 35 mil na godzinę i będzie 
wiał do poniedziałkowej nocy. Atak zimy będzie odczuwalny głównie w regionach 
Western New York, North Country, Central New York i Mohawk Valley.  
  
„Mieszkańcy stanu Nowy Jork przywykli już do ataków zimy, ale apeluję do osób z 
wymienionych obszarów o zrezygnowanie z niepotrzebnych podróży dziś i jutro w 
związku z opadami śniegu, wiatrami i oblodzeniem dróg” – powiedziała gubernator 
Hochul. „Władze stanu Nowy Jork są gotowe do pomocy lokalnym partnerom w 
usuwaniu skutków gwałtownych zjawisk pogodowych, a nasze ekipy będą nadal 
pracować przez całą dobę, aby zapewnić bezpieczeństwo na drogach”.  
  
W całym stanie wydano wiele ostrzeżeń i zaleceń pogodowych dotyczących 
intensywnych opadów śniegu, silnego wiatru i oblodzeń, które obowiązują do 
poniedziałkowej nocy. Pełny wykaz zaleceń pogodowych na danym obszarze można 
znaleźć 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 
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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  
Stanowy Departament Transportu jest przygotowany do reagowania na występujące 
obecnie w wielu regionach zjawiska pogodowe z wykorzystaniem następujących 
zasobów:  

• 606 pługów śnieżnych  

• 325 dużych ładowarek  

• 150 średnich pługów  

• 52 pługi ciągnięte  

• 41 dmuchaw do śniegu  

• 22 pickupy z założonymi pługami  
• 20 równiarek  

Aby uzyskać aktualne informacje o warunkach drogowych, należy zadzwonić pod 
numer 511, odwiedzić stronę https://www.511ny.org lub pobrać bezpłatną aplikację 
mobilną 511NY.  
  
Thruway Authority  
Thruway Authority dysponuje zespołem 677 operatorów i kierowników gotowych do 
akcji z użyciem 246 dużych pługów śnieżnych, 122 średnich pługów, 11 pługów 
ciągniętych i 64 ładowarek w całym stanie. Do dyspozycji agencja ma również ponad 
122 000 ton soli drogowej.  
  
Do ostrzegania kierowców o warunkach atmosferycznych na Thruway wykorzystywane 
są tablice ostrzegawcze i media społecznościowe.  
  
Thruway Authority zachęca kierowców do pobrania aplikacji mobilnej, która jest 
dostępna za darmo na iPhone'y i urządzenia z systemem Android. Aplikacja oferuje 
kierowcom bezpośredni dostęp do danych dotyczących ruchu i nawigacji w czasie 
rzeczywistym podczas podróży. Kierowcy mogą także zasubskrybować wiadomości e-
mail TRANSalert zawierające najnowsze informacje o warunkach drogowych na 
Thruway. Można to zrobić 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 ucierpiały wskutek trudnych 
warunków atmosferycznych. Wszystkie dostępne zasoby są przygotowane do pomocy 
w nagłych wypadkach.  
  
Urząd ds. Parków, Rekreacji i Ochrony Zabytków  
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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  
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  
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  
Personel New York Power Authority i Canal Corporation przygotowują i zabezpieczają 
wszystkie obiekty, zasoby i sprzęt. Power Authority pozostaje w gotowości do wsparcia 
działań na rzecz przywrócenia zasilania w razie potrzeby.  
  
Zarząd Transportu Metropolitalnego  
MTA uważnie monitoruje warunki pogodowe, aby zapewnić bezpieczne i niezawodne 
działanie swoich usług. Personel MTA będzie zajmować się sypaniem soli, 
oczyszczaniem peronów i schodów z lodu oraz dbaniem o działanie sygnalizacji, 
zwrotnic i szyn prądowych. Wydział MTA ds. wiaduktów i tuneli zaleca, aby kierowcy 
zachowali ostrożność podczas jazdy po oblodzonych drogach i jeździli z niższą 
prędkością.  
  
Klienci powinni sprawdzać aktualności na stronie new.mta.info i zachować ostrożność 
podczas korzystania z systemu transportu. Warto także zasubskrybować alerty o 
bieżącym stanie usług w postaci wiadomości SMS lub e-mail. Są one również 
dostępne w aplikacjach MTA: MYmta, Long Island Rail Road Train Time i Metro-North 
Train Time.  
  
Zarząd Portów Nowy Jork i New Jersey  
Zarząd Portów (Port Authority) monitoruje warunki pogodowe. Na mostach, a także 
wzdłuż dróg prowadzących do i z przepraw mogą obowiązywać ograniczenia 
prędkości. Pasażerów korzystających z obiektów Zarządu Portów zachęca się do 
kontaktowania się bezpośrednio z przewoźnikami i liniami lotniczymi w celu uzyskania 
najnowszych informacji o opóźnieniach i odwołaniach lotów. Aby uzyskać najnowsze 
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informacje o obiektach Zarządu Portów, prosimy sprawdzać media społecznościowe, 
zasubskrybować alerty PA lub pobrać jedną z aplikacji mobilnych PA.  
  
Zalecenia dotyczące bezpieczeństwa  
Podróżowanie zimą  
  
Główną przyczyną śmierci i obrażeń podczas ataków zimy są wypadki komunikacyjne.  
  
Zanim wsiądziesz za kierownicę, upewnij się, że Twój pojazd nie jest pokryty śniegiem 
ani lodem – dobra widoczność jest podstawą bezpiecznej jazdy. Zaplanuj postoje i 
utrzymuj większy odstęp między samochodami. Zachowuj szczególną ostrożność i 
pamiętaj, że za zaspami śnieżnymi mogą znajdować się małe dzieci. Zawsze 
dostosowuj prędkość do warunków drogowych i pogodowych.  
Kierowcy podróżujący wszystkimi drogami muszą pamiętać, że pługi śnieżne poruszają 
się z prędkością do 35 mil na godzinę, czyli często poniżej prędkości dopuszczalnej, 
aby rozsypywana sól pozostawała na pasach ruchu i nie lądowała poza jezdniami. Na 
autostradach międzystanowych zdarza się, że pługi śnieżne jeżdżą obok siebie, 
ponieważ jest to najbardziej wydajny i bezpieczny sposób na odśnieżenie kilku pasów 
ruchu naraz.  
Kierowcy i piesi powinni również pamiętać, że operatorzy pługów śnieżnych mają 
ograniczone pole widzenia, a rozmiar i waga pługów może bardzo utrudniać 
manewrowanie i szybkie zatrzymanie pojazdu. Śnieg wyrzucany zza pługa może 
poważnie ograniczyć widoczność lub powodować miejscowe zawieje śnieżne. 
Kierowcy nie powinni próbować wyprzedzać pługów śnieżnych ani jechać zbyt blisko 
za nimi. Najbezpieczniejszym miejscem do jazdy jest obszar za pługami śnieżnymi, 
gdzie jezdnia jest czysta i posypana solą.  
  
Oto niektóre z najważniejszych zaleceń dotyczących bezpiecznej jazdy:  
  

• Unikaj prowadzenia pojazdu podczas ataków zimy, jeśli nie jest to absolutnie 
konieczne.  

• Zachowaj ostrożność na mostach i wiaduktach, ponieważ lód może się na nich 
tworzyć szybciej niż na drogach.  

• Mokre liście na jezdniach mogą powodować poślizgi, dlatego zbliżając się do 
skupisk liści, należy zwolnić.  

• Samochód powinien być wyposażony w koce, łopatę, latarkę z dodatkowymi 
bateriami, dodatkową ciepłą odzież, zestaw łańcuchów śniegowych, kable do 
ładowania akumulatora, żywność o wysokiej wartości energetycznej i jaskrawą 
tkaninę, która może posłużyć jako flaga sygnalizacyjna.  

• Zbiornik paliwa powinien być pełny, aby benzyna nie zamarzała.  
• Jeśli masz telefon komórkowy lub radiowe urządzenie nadawczo-odbiorcze, 

regularnie ładuj baterie i trzymaj je przy sobie podczas podróży. Jeśli Twój 
pojazd zostanie unieruchomiony, będziesz w stanie wezwać pomoc i 
poinformować ratowników o swojej lokalizacji.  

• Powiedz komuś o tym, że planujesz podróż.  
• Podczas jazdy usuwaj lód i śnieg z pojazdu.  

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fprotect2.fireeye.com%2Fv1%2Furl%3Fk%3Dbb706d54-e4eb5466-bb729461-000babd905ee-45d50f6899268e60%26q%3D1%26e%3D867d2220-fea0-4db7-8f98-641544a93502%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fgcc02.safelinks.protection.outlook.com%252F%253Furl%253Dhttps%25253A%25252F%25252Fwww.panynj.gov%25252Fport-authority%25252Fen%25252Falerts.html%2526data%253D04%25257C01%25257Cacollins%252540mtahq.org%25257C4e326c0b61b14d7776be08d8d0e66577%25257C79c07380cc9841bd806b0ae925588f66%25257C0%25257C0%25257C637489035255805941%25257CUnknown%25257CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%25253D%25257C1000%2526sdata%253DIWSLzw80YKVfV84Mo3xX%25252FEFcXlbVNVHQaMDLH6GohNE%25253D%2526reserved%253D0&data=04%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7C4b0daf38e6da4e65fa3308d9d3a6a875%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637773535021473500%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=vKdnfrovqX9cyhzplgWQn%2FC8uYnsaOX6jq5cx839t7Q%3D&reserved=0


• Zaplanuj postoje i utrzymuj odstęp między samochodami. Zawsze dostosowuj 
prędkość do warunków drogowych i pogodowych.  
  

Kierowcy muszą pamiętać, że pługi śnieżne poruszają się z prędkością do 35 mil na 
godzinę, czyli często poniżej prędkości dopuszczalnej, aby rozsypywana sól 
pozostawała na pasach ruchu i nie lądowała poza jezdniami. Na autostradach 
międzystanowych zdarza się, że pługi śnieżne jeżdżą obok siebie, ponieważ jest to 
najbardziej wydajny i bezpieczny sposób na odśnieżenie kilku pasów ruchu naraz.  
  
Kierowcy i piesi powinni również pamiętać, że operatorzy pługów śnieżnych mają 
ograniczone pole widzenia, a rozmiar i waga pługów może bardzo utrudniać 
manewrowanie i szybkie zatrzymanie pojazdu. Śnieg wyrzucany zza pługa może 
poważnie ograniczyć widoczność lub powodować miejscowe zawieje śnieżne. 
Kierowcy nie powinni próbować wyprzedzać pługów śnieżnych ani jechać zbyt blisko 
za nimi. Najbezpieczniejszym miejscem do jazdy jest obszar za pługami śnieżnymi, 
gdzie jezdnia jest czysta i posypana solą.  
  
Przerwy w dostawie prądu  
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 stanowym Departamencie ds. Usług Publicznych 
(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 domowym świeżą i 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 zaleceń dotyczących bezpieczeństwa można znaleźć na stronie 
internetowej Wydziału Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Służb Ratowniczych stanu 
Nowy Jork.  
  

###  
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