
 
 الحاكمة كاثي هوكول   14/1/2022 للنشر فوًرا:

 

 

الحاكمة هوكول توجه وكاالت الدولة لتحضير أصول االستجابة للطوارئ مع توقع شدة برودة الطقس وتأثير عاصفة ثلجية  
  محتملة على الوالية في عطلة نهاية األسبوع هذه

  
في المنطقة  20-في منطقة العاصمة و  0درجات في مدينة نيويورك إلى  10تتراوح درجات الحرارة المنخفضة من 

  ميًلا في الساعة في جميع أنحاء الوالية 25ومن المتوقع أن تصل سرعة الرياح إلى مالية؛ الش
  

-درجة في غرب نيويورك و  20-تسري تحذيرات الرياح من البرد حتى يوم السبت مع برودة رياح منخفضة تصل إلى 
  درجة في المنطقة الشمالية وعلى طول بحيرة أونتاريو 40

  
ا شتوياا عبر الوالية ليلة األحد حت  ا كثيفة ومزيجا ى صباح يمكن أن ينقل المنخفض الجوي الذي يتحرك عبر البًلد ثلوجا

  االثنين
  

وجهت الحاكمة كاثي هوكول اليوم وكاالت الوالية إلعداد أصول االستجابة للطوارئ بسبب درجات الحرارة شديدة البرودة 
وزيادة اندفاع الرياح عبر الوالية اليوم، مما أدى إلى انخفاض قيم درجات الحرارة والرياح الباردة إلى مستويات خطيرة  

مساء يوم السبت مع   4مساًء يوم الجمعة وحتى  7رودة الرياح اعتباًرا من الساعة الليلة حتى السبت. تسري التحذيرات من ب 
درجة في المنطقة الشمالية وعلى طول   40- درجة عبر غرب نيويورك و  20-توقع انخفاض قيم الرياح الباردة لتصل إلى 

ء الوالية. يراقب مسؤولو االستجابة درجة مئوية في جميع أنحا 20-إلى  10ستتراوح دراجات الحرارة من   بحيرة أونتاريو. 
للطوارئ أيًضا عاصفة ثلجية محتملة من المتوقع أن تبدأ مساء األحد وحتى يوم االثنين، مما يؤدي إلى تساقط ثلوج كثيفة  

  على عدة مناطق في جميع أنحاء الوالية وفيضانات ساحلية محتملة في أجزاء من لونغ آيالند.
  

"يمكن   قالت الحاكمة هوكول. رك اآلن النفجار شديد من هواء القطب الشمالي الليلة والسبت،""يجب أن يستعد سكان نيويو
أن تجون قيم درجات الحرارة والرياح الباردة كهذه خطرة ومضرة، لذا قل ِّلوا من تعرضكم وتزاحمكم إذا كان تحتَّم عليكم  

في أورتشارد بارك ليلة السبت. يراقب مركز عمليات   Billsالمجازفة بالخروج إلى الخارج، وعلى األخص ُعش اق فريق 
لجوية تحسبًا لعاصفة ثلجية قد تصل ليلة األحد وتستمر حتى االثنين، ونحن مستعدون الطوارئ في واليتنا أيًضا الحالة ا

  لمساعدة الحكومات المحلية إذا كانت بحاجة لمساعدة."
  

تم إصدار ساعة  تسري التحذيرات واإلرشادات بشأن الرياح الباردة حاليًا في جميع أنحاء الوالية حتى صباح يوم السبت.
مقاطعات في مناطق غرب نيويورك والبحيرات اإلصبعية ووسط نيويورك والمنطقة الجنوبية والمنطقة  عاصفة شتوية لعدة 

  الشمالية ووادي موهوك ومنطقة العاصمة ووسط مدينة هادسون.
  

تشير التوقعات إلى حدوث عاصفة شتوية تؤثر على الوالية مساء األحد حتى يوم االثنين، ولكن أنواع وكميات هطول  
يتم تشجيع سكان نيويورك على مراقبة التوقعات ريثما تصبح التفاصيل أكثر وضوًحا خالل  األمطار ال تزال غير مؤكدة.

إلرشادات الطقس والتنبيهات والتحذيرات في منطقتك، يُرجى زيارة   عطلة نهاية األسبوع. للحصول على القائمة الكاملة
  .الموقع االلكترونيخدمة الطقس الوطنية على 

  
  استعدادات الوكاالت

  

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Falerts.weather.gov%2Fcap%2Fny.php%3Fx%3D1%23_blank&data=04%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7C00c1d0c3848f42ab9c0808d9d7aad135%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637777950920062685%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=U%2Bsk%2FWlgCrobvMYzswkLi8UjCTu6xiLrYLbc2tfRUKk%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Falerts.weather.gov%2Fcap%2Fny.php%3Fx%3D1%23_blank&data=04%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7C00c1d0c3848f42ab9c0808d9d7aad135%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637777950920062685%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=U%2Bsk%2FWlgCrobvMYzswkLi8UjCTu6xiLrYLbc2tfRUKk%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Falerts.weather.gov%2Fcap%2Fny.php%3Fx%3D1%23_blank&data=04%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7C00c1d0c3848f42ab9c0808d9d7aad135%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637777950920062685%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=U%2Bsk%2FWlgCrobvMYzswkLi8UjCTu6xiLrYLbc2tfRUKk%3D&reserved=0


  قسم األمن الداخلي وخدمات الطوارئ
  

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 1602 •

  جرافة كبيرة 323 •

  ة الحجمكاسحة ثلوج متوسط 150 •

  شاحنة جر 51 •

  ماكينة إلزالة الثلوج 39 •

   شاحنة بيك أب مزودة بكاسحات ثلوج 23 •

  آلة تمهيد التربة 19 •

  
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  116كاسحة ثلوج كبيرة، و   248مشغاًل ومشرفًا على استعداد لالستجابة من خالل  681لدى هيئة الطريق السريع 
طن من ملح  118,000جرافة في جميع أنحاء الوالية مع أكثر من  66كاسحات ثلوج للجر و  10ثلوج متوسطة، و 

  الطرق في متناول اليد.
ة ووسائل التواصل االجتماعي لتنبيه سائقي السيارات حول أحوال الطقس الشتوية على  تُستخدم الفتات الرسائل المتغير

  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  TRANSalertوالمالحة 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  

تنصح  لضمان تجربة شتاء آمنة وممتعة، دة في أي استجابة للطوارئ. جميع الموارد موضوعة للمساع بالطقس القاسي. 
( زوار األماكن الخارجية بالتخطيط المسبق واالستعداد بالمالبس والمعدات المناسبة للثلج CDEوزارة الحفاظ على البيئة )

  والجليد والبرد.
  

  مكتب المتنزهات والترفيه والمحافظة التاريخية
  

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.511ny.org%2F&data=04%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7C00c1d0c3848f42ab9c0808d9d7aad135%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637777950920062685%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=Mrgs8exA8Ivm6IPjw%2BbtQZRew1V6rbDK0lNp%2BHRvKfE%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%7C00c1d0c3848f42ab9c0808d9d7aad135%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637777950920062685%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=TAgWtG49BDkGQMNSE%2BrclTTMSjzgMaDLu6VcFcGyeDI%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%7C00c1d0c3848f42ab9c0808d9d7aad135%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637777950920062685%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=TAgWtG49BDkGQMNSE%2BrclTTMSjzgMaDLu6VcFcGyeDI%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%7C00c1d0c3848f42ab9c0808d9d7aad135%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637777950920062685%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=TAgWtG49BDkGQMNSE%2BrclTTMSjzgMaDLu6VcFcGyeDI%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%7C00c1d0c3848f42ab9c0808d9d7aad135%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637777950920062685%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=iVuYKR8trVrZ%2BiwdI9DB%2Fk%2FI6Ce4yl7jYwErGfvUbUY%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%7C00c1d0c3848f42ab9c0808d9d7aad135%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637777950920062685%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=9ogHNTrivIFYvqpw4lLv%2Fg4rIKvL9mFttNWsYzc4Yxw%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%7C00c1d0c3848f42ab9c0808d9d7aad135%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637777950920062685%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=9ogHNTrivIFYvqpw4lLv%2Fg4rIKvL9mFttNWsYzc4Yxw%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%7C00c1d0c3848f42ab9c0808d9d7aad135%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637777950920062685%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=9ogHNTrivIFYvqpw4lLv%2Fg4rIKvL9mFttNWsYzc4Yxw%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%7C00c1d0c3848f42ab9c0808d9d7aad135%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637777950920062685%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=HZU5nEARvs3eR%2BPrURKJXFDRxz%2Bs15780DTJpfNcATk%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.dec.ny.gov%2Fpress%2F124565.html&data=04%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7C00c1d0c3848f42ab9c0808d9d7aad135%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637777950920062685%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=VP54ZJkt9LAWBVB8ZSycCZ4W0tEGdEzMuubqMNTiILI%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.dec.ny.gov%2Fpress%2F124565.html&data=04%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7C00c1d0c3848f42ab9c0808d9d7aad135%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637777950920062685%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=VP54ZJkt9LAWBVB8ZSycCZ4W0tEGdEzMuubqMNTiILI%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.dec.ny.gov%2Fpress%2F124565.html&data=04%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7C00c1d0c3848f42ab9c0808d9d7aad135%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637777950920062685%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=VP54ZJkt9LAWBVB8ZSycCZ4W0tEGdEzMuubqMNTiILI%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.dec.ny.gov%2Fpress%2F124565.html&data=04%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7C00c1d0c3848f42ab9c0808d9d7aad135%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637777950920062685%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=VP54ZJkt9LAWBVB8ZSycCZ4W0tEGdEzMuubqMNTiILI%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.dec.ny.gov%2Fpress%2F124565.html&data=04%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7C00c1d0c3848f42ab9c0808d9d7aad135%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637777950920062685%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=VP54ZJkt9LAWBVB8ZSycCZ4W0tEGdEzMuubqMNTiILI%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.dec.ny.gov%2Fpress%2F124565.html&data=04%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7C00c1d0c3848f42ab9c0808d9d7aad135%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637777950920062685%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=VP54ZJkt9LAWBVB8ZSycCZ4W0tEGdEzMuubqMNTiILI%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.dec.ny.gov%2Fpress%2F124565.html&data=04%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7C00c1d0c3848f42ab9c0808d9d7aad135%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637777950920062685%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=VP54ZJkt9LAWBVB8ZSycCZ4W0tEGdEzMuubqMNTiILI%3D&reserved=0


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 واإلغالق.   بساعات التنزُّ
  

  إدارة الخدمة العامة
  

بة واالستعادة عبر  عامل متاحين للمشاركة في جهود تقييم األضرار واالستجا 6,000تضم مرافق نيويورك ما يقرب من 
والية نيويورك. سيقوم موظفو الوكاالت بتتبع عمل المرافق طوال فترة الحدث والتأكد من نقل المرافق للموظفين المناسبين  

  إلى المناطق المتوقع أن تكون األكثر تأثًرا.
  

  شرطة والية نيويورك
  

مناطق المتضررة. يتم تنظيم جميع سيارات الدفع الرباعي شرطة الوالية على استعداد لنشر قوات إضافية حسب الحاجة في ال
والمركبات المتخصصة التابعة لشرطة الوالية وتجهيزها لالستجابة الفورية، وقد تم فحص جميع معدات الطوارئ  

  واالتصاالت.
  

  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 والساللم من الثلوج والجليد، والحفاظ على اإلشارات  MTAالحضري )
( سائقي  MTAل الحضري ) ينصح قسم األنفاق والجسور في هيئة النق والمفاتيح والسكك الحديدية الثالثة قيد التشغيل.

  السيارات بتجنب السفر غير الضروري والقيادة بسرعات منخفضة.
للحصول على آخر تحديثات الخدمة، وتوخي الحذر أثناء التنقل في   ew.mta.infonيتم تشجيع العمالء على مراجعة 

يجب على العمالء 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   ات. المعلومات حول التأخيرات واإللغاء
  أو تنزيل أحد تطبيقات هيئة الموانئ على األجهزة المحمولة. هيئة الموانئالتواصل االجتماعي، أو االشتراك بتنبيهات 

  
  نصائح السًلمة

  
  لسعة الصقيع

  

  لتجنب لسعة الصقيع، ابَق في الداخل أثناء البرد القارس. •

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fparks.ny.gov%2F&data=04%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7C00c1d0c3848f42ab9c0808d9d7aad135%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637777950920062685%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=n2qQZ3Re5CiYjhMyUie9exbB%2Flx4daIoPRafL%2FGuANs%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%7C00c1d0c3848f42ab9c0808d9d7aad135%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637777950920062685%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=fGBxAESUfEcO8EAJH90dYupJ0pIlsKwXy7mwMUHQ4Ng%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%7C00c1d0c3848f42ab9c0808d9d7aad135%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637777950920062685%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=np7x5IgNbX4RfRncqKfGa1VlpK9gXGAbm0LrM0bIYv4%3D&reserved=0


إذا كان ال بد من الخروج، فحاول تغطية كل جزء من جسمك: األذنين واألنف وأصابع القدمين، إلخ القفازات شاملة  •
  رياح قدر اإلمكان.حافظ على بشرتك جافة وابتعد عن ال التغطية أفضل من القفازات العادية.

تجنب الكافيين   تناول الكثير من السوائل ألن الماء يزيد من حجم الدم، مما يساعد على منع قضمة الصقيع. •
يقي ِّد الكافيين األوعية الدموية ويمنع ارتفاع درجة حرارة األطراف، ويقلل الكحول من  - والكحول والسجائر 

  ما أن استخدام السجائر يوقف تدفق الدم إلى يديك.االرتعاش، مما يساعد على إبقائك دافئًا، ك

إذا كنت تشك بإصابتك من قضمة الصقيع، فال تفرك أو تدل ِّك أجزاء الجسم الباردة حتى تتمكن من الدخول إلى  •
قم بإزالة الخواتم والساعات وأي شيء    ارتدِّ طبقات إضافية من المالبس والبطانات. تناول سوائل ساخنة. المنزل.
  ضيق.

عند دخولك إلى المنزل، ال تمشِّ على قدم مصابة بقضمة الصقيع لكي ال يسبب ذلك المزيد من الضرر. استحم بماء   •
  دافئ )وليس ساخنًا( ولُف وجهك وأذنيك بمنشفة رطبة ودافئة )وليست ساخنة(. 

قد تحرق نفسك   ال تقترب من موقد ساخن أو سخان، وال تستخدم وسادة تدفئة أو زجاجة ماء ساخن أو مجفف شعر. •
  قبل الشعور إلى حالتك الطبيعية.

م ويبدو كالجمر. قد تظهر عليك البثور. ال تفقأ   • يتحول الجلد المصاب بقضمة الصقيع إلى اللون األحمر ويتورَّ
  البثور. قد يسبب ذلك ظهور الندوب.

مة جًدا، أو متقر • حة، أو تشعر بصالبة وخدر حتى  إذا تحولت بشرتك إلى اللون األزرق أو الرمادي، أو كانت متور ِّ
  تحت السطح، فاذهب إلى المستشفى على الفور.

  
  انخفاض حرارة الجسم

  

يحدث انخفاض حرارة الجسم نتيجة التعرض لفترات طويلة لدرجات الحرارة الباردة، خاصة عند األطفال وكبار  •
  السن.

انتبه لألعراض التالية: عدم القدرة على التركيز، وضعف التنسيق، والتلعثم، والنعاس، واإلرهاق، و/أو االرتعاش  •
  رتعاش.الذي ال يمكن السيطرة عليه، يليه نقص مفاجئ في اال

درجة فهرنهايت، فاطلب مساعدة طبية طارئة على   95إذا انخفضت درجة حرارة جسم الشخص إلى أقل من  •
  الفور.

م له سوائل ساخنة غير كحولية وال تحتوي على كافيين  • انزع المالبس المبللة، ولُف المصاب ببطانيات دافئة، وقد ِّ
  حتى وصول المساعدة.

  
  حماية أنابيب المياه

  
  نع الفوضى وتفاقم أنابيب المياه المجمدة، واحمِّ منزلك أو شقتك أو عملك باتباع هذه الخطوات:ام

عندما يكون الجو بارًدا، اترك الماء البارد والساخن يتدفق لياًل من صنبور على حائط خارجي. افتح أبواب الخزانة   •
للسماح بمزيد من الحرارة للوصول إلى األنابيب غير المعزولة أسفل الحوض أو الجهاز بالقرب من الجدار 

  درجة.  55تأكد من الحرارة في وضع التشغيل وأال تقل عن  الخارجي.

إذا كنت تخطط لالبتعاد عن المنزل، اطلب من شخص ما أن يفحص منزلك يوميًا للتأكد من استمرار الحرارة لمنع   •
  التجمد، أو استنزاف وإغالق نظام المياه )باستثناء أنظمة الرش الداخلية(.

فجار األنابيب. يؤدي إيقاف إذا تجمدت األنابيب، فتأكد من معرفتك أنت وعائلتك بكيفية إغالق المياه في حالة ان •
  تدفق المياه إلى تقليل األضرار التي تلحق بمنزلك.

  ال تحاول أبًدا إذابة أنبوب بلهب أو شعلة مكشوفة. •

  احذر دائًما من احتمالية حدوث صدمة كهربائية في المياه الراكدة وحولها. •

  اتصل بسبَّاك واتصل بوكيل التأمين الخاص بك. •

  
  لحريق"كن في "أمان من ا

  



تُعد معدات التدفئة من بين األسباب الرئيسية لحرائق المنازل على المستوى الوطني وفي والية نيويورك. اتخذ بعض  
الخطوات البسيطة لتقليل احتمالية التعرض لحريق متعلق بالتسخين بشكل كبير. بغض النظر عن مدى حرصك على التدفئة  

  ى استعداد في حالة حدوث حريق: المنزلية، يجب أن تكون أنت وعائلتك عل
  

  اشترِّ وحافظ بعناية على صيانة جهاز كاشف للدخان وأول أكسيد الكربون عالي الجودة. •

  افحص منزلك للتخلص من مخاطر الحريق أو السيطرة عليه. •

في المنزل وتعليم أفراد األسرة كيفية   A-B-Cأرطال من طفايات الحريق من النوع  5قم بتثبيت ما ال يقل عن  •
  استخدامها.

  قم بإنشاء طريق هروب جيدة التخطيط مع جميع أفراد األسرة. •

  قم بإجراء تدريبات على إخماد الحريق حتى يصبح جميع أفراد األسرة على دراية كاملة بالخطة.  •

  إذا كان منزلك قديًما، فقم بفحص األسالك بواسطة كهربائي مؤهل للتأكد من توافقها مع قوانين البناء الحالية. •

الشقوق أو الطوب المتهالك أو المالط  قم بتنظيف وفحص المدخنة والموقد سنويًا بحثًا عن تراكم الكريوسوت أو •
  وأي عوائق.

  حافظ على نظافة وترتيب أماكن التخزين. •

  احتفظ بالستائر والمناشف وأحواض الحمام بعيًدا عن األسطح الساخنة. •

  قم بتخزين المذيبات والمنظفات القابلة لالشتعال بعيًدا عن مصادر الحرارة. ال تحتفظ بالبنزين في المنزل أبًدا. •

  افحص أسالك التمديد بحثًا عن األسالك البالية أو المكشوفة أو المقابس المفكوكة. •

  
  صيانة وفحص أجهزة التدفئة المنزلية

  
إن الصيانة المناسبة والفحص السنوي للمضخات الحرارية واألفران وسخانات الفضاء ومواقد الخشب والفحم والمدافئ 

خصصين مؤهلين يمكن أن يمنع الحرائق وينقذ األرواح. اتبع تعليمات الشركة  والمداخن ووصالت المداخن بواسطة مت
راجع دليل المالك للتأكد من أنك تتذكر ميزات التشغيل   المصنعة للتركيب والتهوية والتزويد بالوقود والصيانة واإلصالح.

  والسالمة.
  

أقدام على األقل من األثاث ومعالجات النوافذ والفراش والمالبس  3احتفظ بالمدافئ المتنقلة على بعد  -المدافئ المتنقلة 
والسجاد وغيرها من المواد القابلة لالحتراق. تجنب استخدام أسالك التمديد مع المدافئ الكهربائية. قم دائًما بإيقاف تشغيل  

  اش.المدافئ قبل مغادرة الغرفة أو الذهاب إلى الفر
  

افحص آلية اإلغالق والفتيل للتشغيل السليم. امأل الخزان بوقود جديد. دع السخان يبرد قبل إعادة   - أجهزة حرق الوقود 
  تزويده بالوقود. يمكن أن تؤدي إضافة الوقود للمدفأة الساخنة إلى نشوب حريق خطير.

  
قد. استخدم فقط األخشاب الصلبة المجففة جيًدا. تأكد من  ال تحرق القمامة في موقد الحطب أو المو -أجهزة ومواقد الخشب  

بوصة  36أن النار التي تشعلها تناسب الموقد أو الموقد وال تُفرط في تعبئة الموقد. تأكد من تركيب المواقد الخشبية على بعد  
حافظ على نظافة المنطقة المحيطة على األقل من الحائط. احتفظ بالمواد القابلة لالحتراق بعيًدا عن الموقد والفرن والمدخنة. 

  بها. استخدم دائًما غطاء للموقد لمنع الشرر من مغادرة الموقد وإشعال النار. ال تترك النار دون رقابة. 
  

تراكم الكريوسوت هو السبب الرئيسي لحرائق المداخن. المدخنة المتسخة أو المسدودة أو التي تكون في حالة سيئة   - المداخن
ع التنفيس المناسب للدخان في المداخن ويمكن أن تتسبب أيًضا في نشوب حريق في المدخنة. من الممكن تقريبًا  يمكن أن تمن

منع جميع الحرائق السكنية التي تنشأ في المدخنة. يمكن أن يؤدي الفحص السنوي للمداخن بواسطة ممسحة مداخن مؤهلة 
  إلى منع حدوث حريق أو التسمم بأول أكسيد الكربون.

  
حافظ على المواقد الخشبية والمدافئ خالية من تراكم الرماد الزائد. تراكم الرماد المفرط يمنع الدوران الجيد للهواء  -  الرماد

الالزم لالحتراق. عند إزالة الرماد، استخدم وعاًء معدنيًا بغطاء محكم. ضع دائًما الرماد في مكان خارجي بعيًدا عن الهياكل.  
  ذي يبدو بارًدا على فحم مشتعل يمكن أن يشعل النار.قد يحتوي الرماد ال



  
  أول أكسيد الكربون

  

يتم إنتاج أول أكسيد الكربون في أي مكان يتم فيه حرق الوقود وهو السبب الرئيسي لوفيات التسمم العرضي في   •
  الواليات المتحدة.

أول أكسيد الكربون قاتل عديم الرائحة وال طعم له وغير مرئي، والطريقة اآلمنة الوحيدة الكتشافه هي باستخدام  •
  جهاز إنذار أول أكسيد الكربون.

  دوالًرا، حسب الميزات اإلضافية. 50إلى  20تتراوح أسعار أجهزة إنذار أول أكسيد الكربون من  •

  ون النعاس والصداع والدوخة.تشمل أعراض التسمم بأول أكسيد الكرب •

  إذا كنت تشك بإصابتك بتسمم من غاز أول أكسيد الكربون، فقم بتهوية المنطقة واذهب إلى المستشفى. •

  
  نصائح أخرى حول سًلمة التدفئة

  

  تأكد من فحص المداخن والفتحات بحثًا عن االنسدادات والتآكل والوصالت المفكوكة. •

  كون المواقد قيد االستخدام.افتح المداخن تماًما عند ت •

  استخدم الوقود المناسب في المدافئ المتنقلة. •

  ال تستخدم أبًدا الفحم أو الشواية داخل المنزل أو في مكان مغلق. •

  ال تستخدم أبًدا معدات التخييم المحمولة التي تعمل بحرق الوقود داخل المنزل أو المرآب أو السيارة •

  ل في مرآب مرفق، حتى مع فتح باب المرآب.ال تترك السيارة قيد التشغي •

  ال تقم مطلقًا بتشغيل أجهزة تعمل بحرق الوقود غير مزودة بفتحات تهوية في أي غرفة ينام فيها األشخاص. •

  ال تستخدم موقد المطبخ أبًدا لتدفئة المنزل. •

من أي تركيبة بارزة في المنزل.   ال تقم مطلقًا بتشغيل مولد يعمل بالغاز في المرآب أو الطابق السفلي أو بالقرب  •
  حافظ عليه بعيًدا.

  
  القيادة في الشتاء

  
  السبب الرئيسي للوفيات واإلصابات خالل 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 
مياًل في الساعة،   35من المهم أن يالحظ 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 
على الطرق السريعة بين الواليات، ستعمل كاسحات الجليد جنبًا إلى جنب، ألن   تناثره على الطرقات. في كثير من األحيان

  هذه هي الطريقة األكثر فاعلية وأمانًا إلخالء عدة ممرات في وقت واحد.
  

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

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

  ومنثوًرا بالملح.
  

  تتضمن بعض أهم النصائح للقيادة اآلمنة ما يلي:
  



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

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

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، والمالبس الدافئة  •
إلطارات، وكابالت تقوية البطارية، واألطعمة سريعة الطاقة، وقطعة قماش  اإلضافية، ومجموعة من سالسل ا

  بألوان زاهية الستخدامها كعلم عند طلب النجدة.

  احتفظ بخزان الغاز الخاص بك ممتلئًا لمنع تجمد البنزين. •

واحتفظ بها معك  إذا كان لديك هاتف خلوي أو راديو ثنائي االتجاه متاًحا الستخدامك، فاحتفظ بالبطارية مشحونة  •
  عند السفر. إذا أصبحت عالقًا، فستتمكن من طلب المساعدة وإبالغ 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 دائمً  •   ا بمطابقة سرعتك مع ظروف الطريق والطقس.خط ِّ
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