
 
 גאווערנאר קעטי האקול   1/9/2022אויף תיכף ארויסצוגעבן:  

 

 

גאווערנער האקול ווארנט רייזנדע מערערע ראיאנען איבער׳ן סטעיט וועלן באטראפן ווערן דורך  
 ווינטערדיגע וועטער היינט און מארגן  

  
ניו יארקער ווערן געראטן אויסצומיידן אומנויטיגע ארומפארן אזוי ווי שווערע שניי, הויכע ווינטן און  

 אומשטענדן לענגאויס דעם סטעיט    אייז קענען פאראורזאכן געפארפולע שאסיי
  

 ערטער מזרח פון לעיק אנטעריאו קענען מעגליך באקומען ביז צוויי פיס שניי ביז מאנטאג נאכט 
  

גאווערנער קעטי האקול האט היינט געווארנט רייזנדע איבער׳ן סטעיט אזוי ווי ווינטערדיגע וועטער  
אומשטענדן, אריינגערעכנט שווערע שניי, הויכע ווינטן און אייז ווערן ערווארטעט צו שאפן שווערע  

אדער געפרוירענע    דרייוו׳ען אומשטענדן אין מערערע ראיאנען היינט ביז אריין אין מארגן. שניי, האגל
רעגן וועט שאפן גליטשיגע שאסייען און באגרעניצטע זעעבארקייט דורכאויס דעם טאג זונטאג. שווערע  
שניי איז אויך ערווארטעט מזרח פון לעיק אנטעריאו היינט נאכט מיט א סך הכל פארזאמלונג פון ארום  

ל א שטונדע ביז אריין אין מאנטאג נאכט.  מיי 35צוויי פיס אין געוויסע ערטער און ווינט בלאזענישן ביז 
 מערב ניו יארק, נארט קאנטרי, צענטראל ניו יארק און מאוהאק וואלי וועלן הויפטזעכליך באטראפן ווערן.  

  
״טראצדעם וואס פאר ניו יארקער איז גארנישט פרעמד ווינטער וועטער, דאך מוטיג איך יעדן איינעם אין 

די באטראפענע ערטער אויסצומיידן אומנויטיגע ארומפארן היינט און מארגן אזוי ווי מיר טוען ווייטער 
״ניו ער האקול געזאגט. האט גאווערנמיטמאכן א געמישעכץ פון שניי, אייז און ווינטיגע אומשטענדן,״ 

שטייט גרייט צו שטיצן סיי וועלכע פון אונזערע ארטיגע מיטארבעטער מיט אפרוף אפעראציעס און  
אונזערע מאנשאפטן וועלן פארזעצן ווייטער א גאנצן מעת לעת צו האלטן אונזערע שאסייען ווי זיכער 

 מעגליך.״  
  

ט זענען ארויסגעגעבן געווארן לענגאויס דעם סטעיט  מערערע וועטער ווארענונגען, באוואכונגען און רא
פאר א פולע  פאר שווערע שניי, הויכע ווינטן, און אייזיגע אומשטענדן ביז אריין אין מאנטאג נאכט.

ליסטע פון וועטער ווארענונגען אין אייער געגנט, באזוכט אייער געגנט׳ס נאציאנעלע וועטער סערוויס 
 . וועבזייטל

  
   אגענטור פארברייטערונגען

 דיוויזיע פון היימלאנד סעקיוריטי און עמערדזשענסי סערוויסעס  
רק סטעיט דיוויזיע פון היימלאנד סעקיוריטי און עמערדזשענסי סערוויסעס עמערדזשענסי  די ניו יא

אפעראציעס צענטער איז אקטיווירט און האלטן א נאענטן אויג אויף אומשטענדן, קאארדינירן אפרוף  
אפעראציעס, און בלייבן אין קאנטאקט מיט ארטיגע אינסטאנצן דורכאויס דעם פארקומעניש. סטעיט 

מיטלען פאר ארטיגע רעגירונגס אינסטאנצן צו  -אסן זענען גרייט אויף ארויסצושטעלן אלס הילפסזאפ
זעקלעך,  -פארבינדענע נויט, אריינגערעכנט פאמפס, טשעינסָאוס, זאמד -שטיצן סיי וועלכע שטורעם 

 דזשענערעיטארס, פעלדבעטלעך, קאלדרעס און באטלעך וואסער.  
  

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


 דעּפַארטמענט ָאוו טרַאנסּפָארטעישען  
דער סטעיט דעפארטמענט פון טראנספארטאציע רופט זיך אפ צו דעם איצטיגן וועטער פאסירונג אין  

   געצייג: -מערערע ראיאנען מיט די פאלגענדע הילף

  טראקס-שניי שארער 606 •

   גרויסע לאודערס 325 •

 טראקס -מיטלמעסיגע שארער  150 •

 אקסטר-שלעפער שארער 52 •

   שניי בלאזער 41 •

  געצייג-אפ טרָאקס מיט שאר-פיק 22 •

  גרעידערס 20 •

, אדער דאונלאד׳ט דער  www.511ny.org, באזוכט 511דעיט רייזע אינפארמאציע, רופט - טּו-פאר ָאּפ
   מאביל עּפ. 511NYבחנם׳דיגער  

  
 וועי אויטאריטעט  -טרו

 246אפערעיטערס און סופערווייזערס גרייט אויף זיך אפצורופן מיט  677וועי אויטאריטעט האט -די טרו
לאודערס איבער׳ן  64שלעפער שארער און  11מיטלמעסיגע שניי שארער,  122גרויסע שניי שארער, 

 טָאנס שאסיי זאלץ אויף דער האנט.   122,000סטעיט מיט איבער 
  

ערונג פעאיגקייטן און סאושעל מעדיע ווערן געניצט צו ווארענען מאטאריסטן ענד-שילדן מיט אנזאג
  וועי.-איבער וועטער אומשטענדן אויף דער טרו

  
וועלכס איז צו באקומען  מאביל עפוועי אויטאריטעט ראט פאר מאטאריסטן צו דאונלאד׳ען איר  -די טרו

אנס. דער עּפ שטעלט צו פאר מאטאריסטן דירעקט פָאן און ענדרָאוד סמארטפ-בחינם אויף איי
צייטיגע טראפיק און נאוויגאציע הילף בשעת מען איז אויפ׳ן וועג. דרייווער קענען זיך  -לעבעדיגע און עכט

אימעילס, וועלכע שטעלן צו די לעצטע טראפיק באריכטן לענגאויס   TRANSalertאוך אויפשרייבן פאר 
   .דא וועי -דעם טרו

  
 דעפארטמענט פון ענווייראנמענטאל אפהיטונג 

DEC  קאנסערוועישען פאליציי אפיצירן, וואלד רעינדזשער, עמערדזשענסי ענווייראנמענטעל
פארוואלטונג שטאב, און ראיאנישע מאנשאפט זענען אויף דער וואך און האלטן אן אויג אויף דעם  

אנטוויקלענדן מצב און פאטראלירן אקטיוו די געגנטער און אינפראסטרוקטור וואס שטייען אויס געטראפן  
מיטלען וואס זענען פאראן זענען פלאצירט צו העלפן מיט סיי -אלע אפרוף  ווערע וועטער.צו ווערן פון די ש

 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  parks.ny.govוועטער אומשטענדן און באטרעפונגען. פארק באזוכער זאלן נאכקוקן אויף 
זייער ארטיגע פארק אפיס פאר די לעצטע אפדעיטס איבער פארק שעה׳ן, עפענונגען, און  

 פארשליסונגען.  
  

 דעפארטמענט פון פובליק סערוויס  
זענען גרייט אויסצופירן שאדן אפשאצונגען,   ארבעטער 5,500ניו יארק׳ס יוטיליטיס האבן אומגעפער  

אפרוף און אויפריכטונג ארבעט לענגאויס דעם סטעיט. אגענטור שטאב וועלן נאכשפירן די יוטיליטיס 
ארבעט דורכאויס דעם פאסירונג און וועט פארזיכערן אז יוטיליטיס שטעלן די נייטיגע מאנשאפטן צו די  

   מערסטע באטראפן צו ווערן.ראיאנען וועלכע זענען ערווארטעט די 

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.511ny.org%2F&data=04%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7C4b0daf38e6da4e65fa3308d9d3a6a875%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637773535021443629%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=%2Bl8pWElY2%2F7CVhoWkfCfEpG7O6MQPzDZTkX7RmIkEOA%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%7C4b0daf38e6da4e65fa3308d9d3a6a875%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637773535021443629%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=%2Bl8pWElY2%2F7CVhoWkfCfEpG7O6MQPzDZTkX7RmIkEOA%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%7C4b0daf38e6da4e65fa3308d9d3a6a875%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637773535021443629%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=jJzBWe%2FS%2FuWJiKMd4q0DZDOczMWLiOgp5oakV%2FWQA7o%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.thruway.ny.gov%2Ftravelers%2Fmobile-app.html&data=04%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7C4b0daf38e6da4e65fa3308d9d3a6a875%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637773535021443629%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=koejh9Xv52lnlEKBDII8RQ%2BeiFccxH%2BJNdBuAHLN%2FZ8%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwwwapps.thruway.ny.gov%2Ftas%2Findex.aspx&data=04%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7C4b0daf38e6da4e65fa3308d9d3a6a875%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637773535021453586%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=EmxeyYjE0Q7XZ%2FRad%2BZ0hTk1G6l5rcV6LVtr7IysTP4%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwwwapps.thruway.ny.gov%2Ftas%2Findex.aspx%23_blank&data=04%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7C4b0daf38e6da4e65fa3308d9d3a6a875%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637773535021453586%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=qVpOa8NuKrYqhaPMX%2BUCIEEC95APHOuOvl4ltV%2BgiFo%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fparks.ny.gov%2F&data=04%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7C4b0daf38e6da4e65fa3308d9d3a6a875%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637773535021463542%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=z%2B3HEp%2FjUc%2BgXm937oUjVCaQnFRaxjIHrafIi%2BfUIHw%3D&reserved=0


  
 ניו יארק סטעיט פאליציי  

סטעיט פאליציי זענען גרייט ארויסצושטעלן נאך טרּוּפערס, ווי נויטיג, צו אפעקטירטע ערטער. אלע  
וויהל דרייוו און ספעציעליזירטע וויהיקלס שטייען גרייט פאר זאפארטיגע אפרוף, און  -סטעיט פאליציי פּור
   ענערגיע קראפט און קאמוניקאציע געצייג זענען גע׳טעסט געווארן. אלע עמערדזשענסי

  
 ניו יארק פאווער אויטאריטעט / קאנאל קארפארעישען  

די ניו יארק סטעיט פאווער אויטאריטעט און דער קאנאל קארפארעישען שטאב פירן אויס 
און געצייג זענען גרייט און   מיטלען-פארברייטערונגן צו פארזיכערן אז אלע איינריכטונגען און אפרוף

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

  
 מעטראפאליטען טראנספארטאציע אויטאריטעט  

האלט א נאענטן אויג אויף וועטער אומשטענדן אויף צוצושטעלן זיכערע און פארלעסליכע   MTAדער 
ארבעטער וועלן שטיין גרייט אויף צו שפרייטן זאלץ, אפרוימען פלאטפארמעס און טרעף   MTA סערוויס.

געצייג און דריטער רעלס אין  -וואו עס געפונט זיך אייז, און האלטן סיגנאלן, פארווענדונג
ברידזשעס און טונעלס איז מייעץ פאר דרייוו׳ער צו ניצן פארזיכטיגקייט ווען מען  MTA אציע. אפער

   פארט אויף אייזיגע שאסייען און דרייוו׳ען מער לאנגזאם.
  

פאר די לעצטע סערוויס אפדעיטס און   new.mta.infoקאסטומערס ווערן דערמוטיגט נאכצוקוקן אויף 
- זיך האלטן וואך בשעת׳ן נאוויגירן דעם סיסטעם. קאסטומערס זאלן זיך אויך אויפשרייבן פאר עכט

ל. די מודעות קען מען אויך באקומען דורך די  צייטיגע סערוויס מודעות דורך טעקסט אדער אימעי
MTA:׳ס עּפס NYMTA, Long Island Rail Road Train Time  אוןMetro-North Train Time  . 

  
 פארט אויטאריטעט פון ניו יארק און ניו דזשערזי  

מעגליך  די פארט אויטאריטעט האלט אן אויג אויף וועטער אומשטענדן. שנעלקייט איינצוימונגען קענען 
זיין אין עפעקט ביי די בריקן, ווי אויך לענגאויס די וועגן וועלכע פירן צו און אוועק פון זיי. פאסאזשירן 

דורך די פארט אויטאריטעט׳ס איינריכטונגען זענען דערמוטיגט זיך צו פארבינדן דירעקט מיט 
האלטונגען און טראנספארטאציע פירער און עירליינס פאר די לעצטע אינפארמאציע וועגן אפ 

פאר די לעצטע אינפארמאציע איבער פארט אויטאריטעט איינריכטונגען, ביטע קוקט נאך    אפרופונגען.
מאביל   PA, אדער דאונלאוד׳ט איינע פון די מודעות PAאויף סאושעל מעדיע, שרייבט אייך איין פאר 

 עפס.  
  

   סעיפטי עצות
 ווינטער ארומפארן  

  
די פירנדע גורם פון טויטפאל און פארוואונדעט ווערן דורכאויס ווינטער שטורעמעס איז  

 טראנספארטאציע צוזאמשטויסונגען.  
  

בעפאר זיך זעצן הינטער׳ן רעדל, מאכט זיכער אז אייער קַאר איז אפגערוימט פון אייז און שניי; גוטע  
רט אייערע סטַאּפס און לאזט איבער גענוג פלאץ  זעעדיגקייט איז דער שליסל צו גוטע דרייוו׳ען. פלאני

בערגלעך קענען באהאלטן  -צווישן אנדערע קַארס. זיין עקסטערע באווארנט און געדענקט אז שניי
הינטער זיך קלענערע קינדער. כסדר האלטס אייער סּפיעד צוגעפאסט צו די שאסיי און וועטער  

 אומשטענדן.  
טרָאקס פארן מיט א  -שארער- ף אלע וועגן אנצומערקן אז שנייעס איז וויכטיג פאר דרייווערס אוי

מייל א שעה, וואס איז אפטמאל ווייניגער ווי דער באשטימטע סּפיעד לימיט, צו   35שנעלקייט ביז 

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fnew.mta.info%2F&data=04%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7C4b0daf38e6da4e65fa3308d9d3a6a875%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637773535021463542%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=1kWwEzJtQBmP657f39Mn9KZr5m5miERkGiygR%2BdrB%2BY%3D&reserved=0
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


פארזיכערן אז די פארשפרייטע זאלץ בלייבט אין די דרייווינג לעינס און שפרייט זיך נישט ביי די זייטן פון 
טרָאקס אפערירן איינס נעבן צווייטן, -ל אויף אינטערסטעיט הייוועיס וועלן שארערדי וועגן. אפטמא

 ווירקזאמע און זיכערסטע אופן אפצורוימען עטליכע לעינס אויף א מאל.  -וויבאלד דאס איז די מערסט
ואס  טרָאק דרייווערס זענען באגרעניצט אין ו-דרייווערס און פיסגייער זאלן האלטן אין געדאנק אז שארער

געצייג קענען מאכן זייער שווער זיך - זיי קענען זען, און די גרויסקייט און די שווערע וואג פון די שארער
טרָאק קען שטארק  - שנעל אוועקצודרייען אדער אפשטעלן. שניי וואס בלאזט פון הינטער׳ן שארער 

זאלן נישט פרובירן ָאוט אומשטענדן. דרייווערס -רעדוצירן זעעוודיגקייט אדער פאראורזאכן ווייט
טרָאקס אדער נאכפארן צו נאענט. די זיכערסטע פלאץ פאר דרייווערס איז צו -פארבייגיין שארער

 טרָאקס וואו דער שאסיי איז שוין אפגערוימט און באזאלצן.  -דרייוו׳ען גוט אפגעזונדערט פון די שארער
  

 ען אריין: עטליכע פון די וויכטיגסטע עצות פאר זיכערע דרייוו׳ען רעכענ
  

  ווען עס טרעפן זיך ווינטער שטורעמעס, דרייוו׳ט נישט אויב עס איז נישט וויכטיג. •

  גיבט אפ אכט אויף בריקן וויבאלד אייז קען זיך פארעמען שנעלער ווי אויף די ראודס. •

נאסע בלעטלעך אויף וועגן קענען פאראורזאכן גליטשיגע אומשטענדן, און עס איז דערפאר נאך   •
  אט צו שטרעקעס דערפון.-כטיגער צו דרייוו׳ען שטייטער ווען מען קומט אטווי

מאכט זיכער איר האט אין אייער קַאר קאלדרעס, א שָאוועל, פלעשלייט, און איבעריגע  •
טשעינס, באטערי ּבוסטער -באטעריעס, עקסטערע ווארעמע קליידונג, א סעט פון טייער

יכטיג געפארבטע סחורה צו ניצן אלס צייכן אז איר ענערגיע עסנווארג און ל -קעיבלס, הויכע
   נויטיגט זיך אין הילף.

   האלטס אייער גאז טאנק אנגעפילט כדי נישט האבן קיין פראבלעמען מיט גאזאלין דערפרירונג. •

וועי ראדיא אויף צו ניצן, האלטס די באטעריס  -אויב איר האט א סעלפָאן אדער טו •
אייך ווען איר פארט. אויב איר ווערט געשטראנדעט, וועט גע׳טשארדזש׳ט און האלטס עס מיט  

  איר קענען רופן פאר הילף, אנווייזן פאר אייערע רעטער וואו איר געפינט זיך.

  מאכט זיכער אז עמיצער קען אייערע רייזע פלענער. •

  בשעת׳ן דרייוו׳ען, האלטס אייער קאר אפגערומט פון אייז און שניי. •

און לאזט גענוג פלאץ צווישן קַארס. כסדר האלטס אייער סּפיעד  פלאנירט אויס סטַאּפס  •
   צוגעפאסט צו די שאסיי און וועטער אומשטענדן.

  
מייל א   35טרָאקס פארן מיט א שנעלקייט ביז -עס איז וויכטיג פאר דרייווערס אנצומערקן אז שארער 

צו פארזיכערן אז די פארשפרייטע   שעה, וואס איז אפטמאל ווייניגער ווי דער באשטימטער סּפיעד לימיט,
זאלץ בלייבט אין די דרייווינג לעינס און שפרייט זיך נישט ביי די זייטן פון די וועגן. אפטמאל אויף 

- טרָאקס אפערירן איינס נעבן צווייטן, וויבאלד דאס איז די מערסט-אינטערסטעיט הייוועיס וועלן שארער
 עטליכע לעינס אויף א מאל.   ווירקזאמע און זיכערסטע אופן אפצורוימען

  
טרָאק דרייווערס זענען באגרעניצט אין וואס  -דרייווערס און פיסגייער זאלן האלטן אין געדאנק אז שארער

געצייג קענען מאכן זייער שווער זיך - זיי קענען זען, און די גרויסקייט און די שווערע וואג פון די שארער
טרָאק קען שטארק  - ארער שנעל אוועקצודרייען אדער אפשטעלן. שניי וואס בלאזט פון הינטער׳ן ש

ָאוט אומשטענדן. דרייווערס זאלן נישט פרובירן -רעדוצירן זעעוודיגקייט אדער פאראורזאכן ווייט
טרָאקס אדער נאכפארן צו נאענט. די זיכערסטע פלאץ פאר דרייווערס איז צו -פארבייגיין שארער

 יז שוין אפגערוימט און באזאלצן.  טרָאקס וואו דער שאסיי א-דרייוו׳ען גוט אפגעזונדערט פון די שארער
  

 אויסלעש עלעקטריציטעט 
 אויב ווערט די לעקטער אויסגעלאשן, זאלן ניו יארקער:  

  



אויסלעשן אדער אומבאהעפטן הויפט עפלייענסעס און אנדערע אויסריכטונגען, ווי צ.ב.ש.   •
ע קען שעדיגן די כלים.  קאמפיוטערס, אין פאל פון א צייטווייליגע ענערגיע קראפט אנפלייץ וועלכ

האלט איין לעקטער אנגעצונדן כדי איר זאלט גלייך וויסן ווען די ענערגיע קראפט ווערט 
צוריקגעשטעלט. עס קען זיך לױנען צו נוצן סױרדזש באשיצערס יעדעס מאל װען אימער איר  

  נוצט עלעקטראנישע אױסריכטונגען.

זיין וועגן דעם אויסלעש און הערט אויס ארטיגע   רופט אייער יוטיליטי פראוויידער זיי מודיע צו •
בראדקעסטס פאר אפיציעלע אינפארמאציע. פאר א ליסטע פון יוטיליטיס אין ניו יארק סטעיט, 

   באזוכט דעם סטעיט דעפארטמענט אוו פובליק סערוויס.

אס  קוקט נאך צו זעהן אויב אייערע שכנים האבן ענערגיע קראפט. קוקט נאך אויף מענטשן וו •
  האבן ספעציעלע געברויכן.

ליכט קענען איינשטעלן א ריזיקע פון - ניצט נאר פלעשלייטס פאר עמערדזשענסי באלייכטונג •
  פייער.

רוב עסנווארג וועלכע דארפן געהאלטן   — האלטס פרידזשידער און פריעזער טירן פארמאכט  •
דזשידער פאר עטליכע  ווערן קאלט קענען געהאלטן ווערן זיכערערהייט אין א פארמאכטע פרי

( שעה. אן  4שעה׳ן. אן אומגעעפנטע פרידזשידער וועט האלטן עסנווארג קאלט פאר בערך פיר )
  שעה. 48אנגעפילטע פריעזער וועט האלטן דער טעמפעראטור פאר בערך  

זיי  — ניצט נישט קיין טשַארקָאול גריל אינעווייניג און ניצט נישט קיין גאז אויוון פאר הייצונג  •
   נען ארויסגעבן שעדליכע מאסן קארבאן מאנאקסייד.קע

אין קאלטע וועטער, האלטס אייך ווארעם דורך זיך אנטון אין שיכטן און מינימיזירן די צייט   •
פארברענגט אינדרויסן. זייט פארזיכטיג וועגן קאלטע אנגעשטרענגט סימפטאמען )ווי צ.ב.ש. 

  אויב ווייזן זיך סימפטאמען. היפאטערמיע( און זוכט פאסיגע מעדיצינישע הילף

אויב זענט איר אין א הויכע בנין, נעמט די טרעפ און ציעט אייך צו די נידעריגסטע שטאפל פון   •
דעם בנין. אױב איר בלײבט שטעקן אין אן עלעװעיטאר, װארט אױף הילף. פרובירט נישט צו  

פון לופט און דער   עס איז דא א שפע  —עפענען די טירן מיט געװאלד. בלייבטס געדולדיג 
  אינעווייניג פון אן עלעוועיטער אויס געבויט פאר פאסאזשיר סעיפטי.

   געדענקט צו געבן פריש, קיל װאסער צו אײערע שטוב חיות. •

טראפיק סיגנאלן װעלן אױפהערן ארבעטן   שליסט אױס אומנױטיגע נסיעות, בפרט מיט א קאר.  •
טראפיק קאנדזשעסשאן און געפערליכע אומשטענדן  במשך א קורצשלוס, װאס װעט אנמאכן  

וועגיגע  -4פאר דרײװן. אויב דארפט איר דרייוו׳ען בשעת א ּבלעקָאּוט, געדענקט צו פאלגן די 
  סטַאּפ ארדנונג ביי שניידפונקטן ווי די טראפיק סיגנאלן פונקציאנירן נישט.

׳ס( און עלעוועיטערס  ATMגעדענקט אז אויסריכטונגען ווי אויטאמאטישע טעלער מאשינען ) •
  וועלן מעגליך נישט ארבעטן.

  
פאר מער סעיפטי עצות, באזוכט דער ניו יארק סטעיט דיוויזיע פון היימלאנד סעקיוריטי און 

  וועב זייטלעמערדזשענסי סערוויסעס סעיפטי עצות 
  

 ### 
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