
 
 גאווערנאר קעטי האקול   1/14/2022אויף תיכף ארויסצוגעבן:  

 

 

גאווערנער האקול דירעקטירט סטעיט אגענטורן צו גרייט מאכן עמערדזשענסי אפרוף פארמעגנס  
אזוי ווי קאמבינאציע פון עקסטרעם קאלטע וועטער און א פאטענציעלע שניי שטורעם זענען  

 וואך -ערווארטעט צו באטרעפן דעם סטעיט דעם סוף
  

גראד אין דעם  0אין ניו יארק סיטי ביז גראד   10נידעריגע טעמפעראטורן וועלן זיין צווישן 
מייל א שעה   25ערווארטעט צו בלאזן ביז  אין דער נארט קאנטרי; ווינטן  20-קאפיטאל ראיאן און 

   איבער׳ן סטעיט
  

קעלט אין גאר נידעריגע גראד אויף  -קעלט ווארענונגען אין קראפט ביז נאך שבת מיט ווינט- ווינט
 גראד אין נארט קאנטרי און לענגאויס לעיק אנטעריאו   40-גראד אין מערב ניו יארק און   20-באלד 

  
ן א  נידעריגע ּפרעשּור סיסטעם וואס ציעט זיך איבער׳ן לאנד קען ברענגען שווערע שניי או

   ווינטערדיגע געמיש לענגאויס דעם סטעיט זונטאג נאכט אריין ביז מאנטאג אינדערפרי
  

גאווערנער קעטי האקול האט היינט פארארדענט פאר סטעיט אגענטורן צו גרייט מאכן עמערדזשענסי  
אפרוף מיטלען אזוי ווי עקסטרעם קאלטע טעמפעראטורן און העכערע ווינטן ציען זיך איבער׳ן סטעיט 

ן ביז אריין קעלט ציפערן וועלן פאלן אויף גאר געפארפולע שטאפלע-היינט, און טעמפעראטורן און ווינט
נאכמיטאג שבת מיט  4אוונט פרייטאג ביז  7קעלט ווארענונגען זענען אין קראפט פון -אין שבת. ווינט

  40-גראד אין מערב ניו יארק און  20- קעלט ציפערן ערווארטעט צו פאלן גאר נידעריגע אויף באלד -ווינט
-ביז  10עמפעראטורן וועלן זיין צווישן נידעריגע ט גראד אין נארט קאנטרי און לענגאויס לעיק אנטעריאו. 

גראד לענגאויס דעם סטעיט. עמערדזשענסי אפרוף באאמטע האלטן אויך א נאענט אויג אויף א   20
מעגליכע שניי שטורעם וואס איז פאראויסגעזאגט אנצוהויבן זונטאג אוונט און נעמען ביז אריין אין  

יכע ראיאנען איבער׳ן סטעיט און פאטענציעלע בארטן  מאנטאג און ברענגען מיט זיך שווערע שניי צו עטל
 פלייצונגען אין טיילן פון לאנג איילענד.  

  
״ניו יארקער זאלן זיך איצט גרייט מאכן פאר אן ערנסטע אויסשאס פון ארקטישע לופט היינט נאכט און  

קעלט ציפערן קענען זיין -ווינט״אזעלכע טעמפעראטורן און  האט גאווערנער האקול געזאגט.שבת,״ 
סיי געפארפול און סיי שעדליך. דעריבער, באגרעניצט אייער זיין אויסגעשטעלט און זיך אנקליידן אין 

שיכטן אויב איר מוזט ארויסגייט אינדרויסן, איבערהויפט אונזערע ּבילס ליבהאבער אין ארטשארד פארק  
ציעס צענטער האלט אויך א נאענט אויג אויף דער  שבת ביינאכט. אונזער סטעיט עמערדזשענסי אפערא

פָארקעסט פאר א מעגליכע שניי שטורעם וואס קען טרעפן זונטאג נאכט און דויערן ביז אריין אין  
   מאנטאג, און מיר שטייען גרייט ארויסצוהעלפן ארטיגע רעגירונג אינסטאנצן אויב דארפן זיי הילף.״

  
גען זענען איצט אין קראפט לענגאויס דעם סטעיט ביז נאך שבת  קעלט ווארענונגען און ראטונ-ווינט

א ווינטער שטורעם וואך איז ארויסגעגעבן געווארן פאר מערערע קאונטיס אין די מערב ניו    אינדערפרי. 
יארק, פינגער לעיקס, צענטראל ניו יארק, סאוטערן טיער, נארט קאנטרי, מאוהאק וואלי, קאפיטאל  

   ודסאן ראיאנען.ה-דיסטריקט, און מיטל
  



זאגן א ווינטער שטורעם צו באטרעפן דעם סטעיט אום זונטאג אוונט ביז אריין - פָארקעסטן טוען פאראויס
ניו יארקער ווערן   אין מאנטאג, אבער עס בלייבט אומזיכער די סארט און מאס אטמאספערישע אפזעץ.

יינצלהייטן ווערן קלארער איבער׳ן וויקענד.  דערמוטיגט צו האלטן אן אויג אויף דעם פָארקעסט אזוי ווי א
פאר א פולע ליסטע פון וועטער ווארענונגען אין אייער געגנט, באזוכט אייער געגנט׳ס נאציאנעלע וועטער  

 . וועבזייטלסערוויס 
  

   אגענטור פארברייטערונגען
  

 דיוויזיע פון היימלאנד סעקיוריטי און עמערדזשענסי סערוויסעס  
  

די ניו יארק סטעיט דיוויזיע פון היימלאנד סעקיוריטי און עמערדזשענסי סערוויסעס עמערדזשענסי  
אפעראציעס צענטער איז אקטיווירט און האלטן א נאענטן אויג אויף אומשטענדן, קאארדינירן אפרוף  

סטעיט אפעראציעס, און בלייבן אין קאנטאקט מיט ארטיגע אינסטאנצן דורכאויס דעם פארקומעניש.  
מיטלען פאר ארטיגע רעגירונגס אינסטאנצן צו  -זאפאסן זענען גרייט אויף ארויסצושטעלן אלס הילפס

זעקלעך,  -פארבינדענע נויט, אריינגערעכנט פאמפס, טשעינסָאוס, זאמד -שטיצן סיי וועלכע שטורעם 
 דזשענערעיטארס, פעלדבעטלעך, קאלדרעס און באטלעך וואסער.  

  
 רַאנסּפָארטעישען  דעּפַארטמענט ָאוו ט

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

 געצייג:  -מערערע ראיאנען מיט די פאלגענדע הילף
  

  טרָאקס-שניי שארער 1602 •

   גרויסע לאודערס 323 •

   טרָאקס-מיטלמעסיגע שארער  150 •

  טרָאקס-שלעפער שארער 51 •

   יי בלאזערשנ 39 •

  געצייג-אפ טרָאקס מיט שאר-פיק 23 •

  גרעידערס 19 •

  
, אדער https://www.511ny.org, באזוכט 511דעיט רייזע אינפארמאציע, רופט - טּו-פאר ָאּפ

 .  מאביל עּפ 511NYדאונלאד׳ט דער בחנם׳דיגער 
  

 וועי אויטאריטעט  -טרו
  

 248ט אויף זיך אפצורופן מיט אפערעיטערס און סופערווייזערס גריי 681וועי אויטאריטעט האט -די טרו
טרָאקס און -שלעפער שארער  10טרָאקס, -מיטלמעסיגע שניי שארער  116טרָאקס, -גרויסע שניי שארער

 זאלץ אויף דער האנט.  -טָאנס ראוד 118,000לאודערס איבער׳ן סטעיט מיט איבער  66
צו ווארענען מאטאריסטן ענדערונג פעאיגקייטן און סאושעל מעדיע ווערן געניצט  -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

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

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

  

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%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.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%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


 דעפארטמענט פון ענווייראנמענטאל אפהיטונג 
  

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

די געגנטער און אינפראסטרוקטור וואס שטייט אויס געטראפן  אנטוויקלענדע מצב און פאטראלירן אקטיוו 
מיטלען וואס זענען פאראן זענען פלאצירט צו העלפן מיט סיי -אלע אפרוף צו ווערן פון די שווערע וועטער.
צו פארזיכערן אן אפגעהיטענע און פארגעניגנדע ווינטער דורכלעבעניש,  וועלכע עמערדזשענסי אפרוף. 

לופטיגע פארוויילונג צו פלאנירן פון פאראויס און זיך צוגרייטן מיט - פאר באזוכער צו אפן DECראט דער 
   פאסיגע קליידונג און געצייג פאר שניי, אייז, און קעלט.

  
 אפיס פון פארקס, פארוויילונג, און היסטארישע אפהיטונג  

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

אדער רופן  .ny.govparksוועטער אומשטענדן און באטרעפונגען. פארק באזוכער זאלן נאכקוקן אויף 
 זייער לאקאלע פארק אפיס פאר די לעצטע אפדעיטס וועגן פארק שעה׳ן, עפענונגען, און פארשליסונגען.  

  
 דעפארטמענט פון פובליק סערוויס  

  
ארבעטער זענען גרייט אויסצופירן שאדן אפשאצונגען,   6,000ניו יארק׳ס יוטיליטיס האבן אומגעפער  

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

   ראיאנען וועלכע זענען ערווארטעט די מערסטע באטראפן צו ווערן.
  

 ניו יארק סטעיט פאליציי  
  

סטעיט פאליציי זענען גרייט ארויסצושטעלן נאך טרּוּפערס, ווי נויטיג, צו אפעקטירטע ערטער. אלע  
מאבילן און יוטיליטי  -וויהל דרייוו און ספעציעליזירטע וויהיקלס, אריינגערעכנט שניי-סטעיט פאליציי פּור

ענערגיע קראפט און   פלאך וויהיקלס, שטייען גרייט פאר זאפארטיגע אפרוף, און אלע עמערדזשענסי
  קאמוניקאציע געצייג זענען גע׳טעסט געווארן.

  
 ניו יארק פאווער אויטאריטעט / קאנאל קארפארעישען  

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

ן און געצייג זענען גרייט און  מיטלע-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
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ודעות קען מען אויך באקומען דורך די  צייטיגע סערוויס מודעות דורך טעקסט אדער אימעיל. די מ
MTA:׳ס עּפס NYMTA, Long Island Rail Road Train Time  אוןMetro-North Train Time  . 

  
 פארט אויטאריטעט פון ניו יארק און ניו דזשערזי  

  
  די פארט אויטאריטעט האלט אן אויג אויף וועטער אומשטענדן. שנעלקייט איינצוימונגען קענען מעגליך

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 

גען און טראנספארטאציע פירער און עירליינס פאר די לעצטע אינפארמאציע וועגן אפהאלטונ
פאר די לעצטע אינפארמאציע איבער פארט אויטאריטעט איינריכטונגען, ביטע קוקט נאך    אפרופונגען.

עי מאביל  -, אדער דאונלאוד׳ט איינע פון די פיעי מודעות-פיאויף סאושעל מעדיע, שרייבט אייך איין פאר 
 עפס.  

  
   סעיפטי עצות

  
 פארפרירונג 

  

   צו פארמיידן זיך צו פארפרירן, בלייבט אינדערינען ווען עס איז גאר קאלט. •

צוצודעקן יעדן טייל פון אייער קערפער: אויערן, נאז,  אויב איר מוזט ארויסגיין, פרובירט זיך   •
פינגער פון די הענט און די פיס, א.א.וו. ׳מיטענס׳ )הענטשעך אן באזונדערע פינגערלעך( זענען 

האלטס אייער הויט טריקן און שטייט אוועק פון די ווינט ווען  בעסער ווי געווענטליכע הענטשעך. 
  מעגליך.

טן וויבאלד היידרעישען העכערט די בלוט מאס, און דאס העלפט  טרינקט גענוג פליסיגקיי •
זעט אויסצומיידן קאווע און קעפין, אלקאהאלישע געטראנקן, און   פארמיידן זיך צו פארפרירן.

אדערן און האלט אפ דאס אנווארעמען די חלקים  -קעפין פארשטעלט די בלוט —ציגארעטלכעך 
ז, אויערן, פינגערס(, אלקאהאל רעדוצירט דאס  פון קערפער וועלכע שטארן זיך ארויס )נא

טרייסלען פון קעלט, וועלכס העלפט אייך האלטן ווארעם, און ציגארעטלעך שטעלן אפ די בלוט 
   פליסיגקייט פון אייערע הענט.

אויב איר פארדעכטיגט זיך האבן פארפרוירן, ביז איר קענט אנקומען אינעווייניג רייבט זיך נישט   •
טוט  טרינקט ווארעמע געטראנקען.  מאסאזשירט זיך נישט די קאלטע טיילן פונ׳ם קערפער.און 

נעמט אראפ רינגלעך, זייגערלעך, און סיי   זיך אן עקסטערע שיכטן פון קליידונג און צודעקעס.
  וואס עס איז ענג אויפ׳ן קערפער.

איז קענט זיך נאך מער  —פיס ווען איר קומט אן אינעווייניג, גייט נישט אויף א פארפרוירענע  •
הייסע( וואנע און וויקלט זיך די פנים און אויערן אין א נאסע,   נישט שעדיגן. גייט אין א ווארעמע )

  הייסע( האנטעך. נישטווארעמע )

גייט נישט נעבן א הייסע אויוון אדער הייצער אדער ניצן א הייצונג קישעלע )׳היטינג ּפעד׳(,   •
ר א האר טרוקענער. איר קענט אייך צוברענען בעפאר איר הייבט זיך הייסע וואסער באטל אדע 

   אן צוריק צו שפירן.

פארפרוירענע הויט וועט ווערן רויט און געשוואלן און עס וועט זיך שפירן ווי עס ברענט א פייער.   •
   איר קענט מעגליך באקומען אייטער בלאזן. ברעכט נישט די בלאזן. עס קען איבערלאזן א צייכן.

אויב אייער הויט ווערט בלוי אדער גרוי, אז זייער געשוואלען, אויפגעבלאזן אדער עס שפירט זיך  •
   הארט און געליימט אפילו אונטער די פלאך, גייט זאפארט צו א שפיטאל.

  
 היפאטערמיע  
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היפאטערמיע קומט פון לאנג זיין אויסגעשטעלט צו קאלטע טעמפעראטורן, איבערהויפט אין  •
   קינדער און עלטערע.

בלייבט וואך פאר די פאלגענדע סימפטאמען: נישט קענען זיך קאנצענטרירן, שוואכע  •
קאארדינאציע, רעדן שטייטער און נישט קלאר, שלעפערדיגקייט, אויסגעשעפטקייט, און / אדער  

טרייסלען וואס איר קענט נישט קאנטראלירן און דערנאך א פלוצימדיגע אויפהער זיך צו  
  רייסלען.ט

גראד פארענהייט, זוכט זאפארט  95אויב א מענטש׳ס קערּפער טעמפעראטור פאלט אונטער  •
  עמערדזשענסי מעדיצינישע הילף.

נעמט אראפ נאסע קליידונג, וויקלט איין דער געליטענער אין ווארעמע דעקעס, און גיבט  •
   קומט אן הילף.קאפינירטע געטראנקן ביז עס - אלקאהאלישע און נישט -ווארעמע, נישט

  
 באשיצן וואסער רערן  

  
פארמיידטס די איבערקערעניש און עגמת נפש פון געפרוירענע וואסער רערן, באשיצט אייער היים,  

 אפארטמענט, אדער ביזנעס דורך נאכפאלגן די פאלגענדע שריטן:  

קראן אויף א   ווען עס איז קאלט, לאזט קאלטע און הייסע וואסער רינען א משהו ביי נאכט פון א •
אינדרויסנדע וואנט. עפענט די טירן פון שענקלעך צו לאזן מער הייצונג אריין צו די אינסולירטע  

מאכט זיכער אז די הייצונג   רערן אונטער א סינק אדער עפלייענס נעבן אן אינדרויסנדע וואנט.
  גראד.  55בלייבט אנגעצינדן און איז אנגעשטעלט אויף נישט ווייניגער ווי 

ויב איר פלאנירט אוועקצופארן, זעט עמיצער זאל אריינקוקן אויף אייער הויז טעגליך אויף  א •
זיכער צו מאכן אז די הייצונג איז נאך אנגעצינדן צו פארמיידן פארפרירן, אדער ליידיגט אויס און 

   לעשט אויס די וואס סיסטעם )אויסער אינעווייניגע ספרינקלער סיסטעמס(.

ן זיך, מאכט זיכער אז איר און אייער פאמיליע ווייסן וויאזוי אויסצולעשן די  אויב ּפייּפס פריר •
וואסער, אין פאל עס פלאצן די רערן. אפשטעלן דער פליס פון די וואסער מינימיזירט שאדן צו 

  אייער היים.

  פרובירט נישט קיינמאל צו צעלאזן א ּפייּפ מיט אן אפענע פלאם אדער א פאקל.  •

רזיכטיג איבער די פאטענציעל פאר עלעקטרישע שאק אין און ארום שטייענדע  זייט שטענדיג פא •
  וואסערן.

   רופט א פלאמבער און פארבינדט אייך מיט אייער אינשורענס אגענט. •

  
 זייט ״פייער אפגעהיטן״  

  
רק  הייצונג אויסריכטונגען זענען פון די הויפט גורמים פון היים פייערס איבער׳ן לאנד און אין ניו יא 

-סטעיט. נעמט א פאר איינפאכע טריט צו באדייטנד רעדוצירן די מעגליכקייט פון מיטמאכן א הייצונג
פארבינדענע פייער. אפגעזען ווי פארזיכטיג איר זענט מיט היים הייצונג, זאלט איר און אייער פאמיליע  

 זיין צוגעגרייט אין פאל עס מאכט זיך א פייער: 
  

קוואליטעט רויך און קארבאן מאנאקסייד -ט פארזיכטיגקייט א הויכעקויפט און האלטס אויס מי  •
   דערשפירער.

  אינספעקטירט אייער היים צו עלימינירן אדער קאנטראלירן פייער געפארן. •

סארט פייער אויסלעשער אין דער הויז און לערנט   A-B-Cפונטיגע -5אינסטאלירט ווייניגסטנס  •
   מען באניצט זיך דערמיט. אויס פאר פאמיליע מיטגלידער וויאזוי

  וועג מיט די גאנצע פאמיליע.-שטעלט אויס א גוט דורכגעטראכט אנטלויפונג •

  פראקטיצירט פייער דרילס ביז אלע פאמיליע מיטגלידער זענען גרונטליך באקאנט מיט׳ן פלאן. •



קוואליפיצירטע אויב איר האט אן עלטערע היים, זעט צו האבן די דראטן באקוקט דורך א  •
  עלעקטרישען זיכער צו מאכן עס קומט נאך היינטיגע געבוי קָאודס. 

זעט אויסצורוימען און אינספעקטירן אייער קוימען און פריפעטשיק )׳פייערּפלעיס׳( יערליך פאר  •
קרעאסאט פארזאמלונג, שפאלטענעס, צעברעקלענדע ציגל אדער ליים און סיי עפעס אנדערש  

   ן.וואס קען פארשטעל

  האלטס סטָארעדזש ערטער ריין און ציכטיג. •

  האלטערס אוועק פון הייסע אויבערפלאכן.-האלטס פירהאנגען, האנטעכער און טאפ •

לייגט אוועק רייניגונג און אנדערע אנצינדליכע מאטעריאלן, אוועק פון הייצונג ערטער. האלטס   •
  קיין גאזאלין אין דעם הויז. קיינמאלנישט 

קסטענשען קָארדס פאר אויסגעדריבלטע אדער אויפגעפענטע דראטן אדער אינספעקטירט ע •
  לויזע עלעקרישע שטעקנס )׳ּפלָאגס׳(.

  
 האלטס אויס און אינספעקטירט היים הייצונג אויסריכטונגען  

  
פאסיג נאכקוקן און אויפפאסן און א יערליכע אינספעקציע פון הייצונג פאמפס, אויוונס )׳פּורנעס׳(, ספעיס 

יטערס, האלץ און קויל אויוונס, פריפעטישיקעס, קוימענעס, און קוימען באהעפטונגען דורך  ה
קוואליפיצירטע ספעציאליסטן קען אפהאלטן פייערס און ראטעווען לעבנס. פאלגט נאך די פאבריצירער׳ס  

אנווייזונגען פאר אינסטאלאציע, אויסלופטערן, ברענשטאף, אויסהאלטן און אויפפאסן און 
קוקט איבער דעם פארמאגער׳ס אנווייז ביכל זיכער צו מאכן אז איר געדענקט די אפערירונג   ריכטן.פאר

 און זיכערהייט אייגנשאפטן.  
  

פיס אוועק פון מעבל, פענצטער צודעקעס ווי  3האלטס סּפעיס היטערס ווייניגסטנס  -ספעיס היטערס 
און אנדערע ברענעוודיגע חפצים. פארמיידט צ.ב.ש. פירהאנגען, בעט געוואנט, קליידונג, טעפעכער, 

דאס באניץ פון עקסטענשען קָארדס מיט עלעקטרישע הייצונגען. לעשט שטענדיג אויס סּפעיס הייצער 
 בעפאר איר פארלאזט דעם צימער אדער גייט שלאפן.  

  
אינספעקטירט דער אויסלעש מעכאניזם און קנויט פאר    - ברענענדע אויסריכטונגען - ברענשטאף

פאסיגע אפעראציע. פילט אן דעם טאנק מיט פרישע ברענשטאף. לאזט דעם הייצער זיך אפקילן בעפאר  
איר פילט אן נאכאמאל מיט ברענשטאף. צולייגן ברענשטאף צו א הייסע הייצער קען גורם זיין א 

 מסוכן׳דיגע פייער.  
  

-הייצונג-ברענט נישט קיין מיסט אין דער האלץ -אויסריכטונגען און פייערּפלעיסעס  ברענענדע-האלץ
אויוון אדער פייערּפלעיס. ברענט נאר גוט אויסגעטרוקנטע און באהאנדלטע הארטע האלץ. מאכט זיכער 

אן  אז דער פייער וואס איר צינדט איז צוגעפאסט צו אייער פייערּפלעיס אדער אויוון. לאדנט עס נישט 
אינטשעס אוועק   36אויווענעס זענען לכל הפחות - הייצונג-איבער די מאס. מאכט זיכער אז אלע האלץ

פון דער וואנט. האלטס אנצינדליכע מאטעריאלן ווייט אוועק פון דעם פייערּפלעיס, אויוון און קוימען. 
קען פון פארלאזן דעם  האלטס ריין דער שטח ארום. ניצט שטענדיג א פייערּפלעיס סקרין אפצוהאלטן פינ

 פייערּפלעיס און אנהויבן א פייער. לאזט נישט קיינמאל קיין פייער אן קיין אויפזיכט.  
  

קרעאסאט פארזאמלונג איז דער פירנדע סיבה פון קוימען פייערס. א קוימען וואס איז    -קוימענעס 
אויסלופטערונג פון די   אומריין, פארשטעלט אדער צעפאלן און אומפארראכטן קען אפהאלטן די פאסיג 

רויך אויבן אין דעם קומען און קען גורם זיין א קוימען פייער. די מערהייט פון הויז פייערס וואס קומען פון 
קוימען זענען פארמיידליך. א יערליכע אינספעקציע דורך א קוואליפיצירט קוימען אויסקערער קען העלפן 

 ארגיפטיגונג.  פארמיידן א פייער אדער קארבאן מאנאקסייד פ
  

אויווענעס און פייערּפלעיסעס ריין פון אנגעזאמלטע אש. אנגעזאמלטע אש  -הייצונג-האלטס האלץ -  אש
קען אפהאלטן פאסיגע לופט פארשפרייטונג וואס איז נויטיג פאר ברענען. ביים אוועקנעמען די אש, ניצט  



די אש אין אן אינדרויסנדע   א מעטאלישע שאכטל מיט א גוט צוגעפאסטע צודעק. לייגט שטענדיג
לאקאציע אוועק פון געביידעס. אש וואס זעט אויס צו זיין אפגעקילט קען נאך האבן אין זיך ברענענדיגע  

 קוילן וואס קען גורם זיין א פייער. 
  

 קארבאן מאנאקסייד  
  

איז קארבאן מאנאקסייד ווערט פראדוצירט וואו אימער עס ווערט פארברענט ברענשטאף און  •
   דער פירנדער גורם פון צופעליגע פארגיפטיגונג טויטפעלער אין די פאראייניגטע שטאטן.

  איינציגסטעקארבאן מאנאקסייד הרג׳עט אן א גערוך, אומזעבאר און אן קיין טעם, און די  •
  אפגעהיטענע וועג עס צו דערשפירן איז מיט א קארבאן מאנאקסייד אלארם.

דאלער, ווענדנדיג אויף וואספארא  50ביז  20נען קאסטן פון קארבאן מאנאקסייד אלארמס קע •
   צוגעלייגטע אייגנשאפטן עס האט.

סימּפטאמען פון קארבאן מאנאקסייד פארגיפטיגונג רעכענען אריין שלעפערדיגקייט, קאפ   •
  ווייטאג און שווינדלען.

ווענטילירט גוט דעם ארט און גייט צו א  אויב איר זענט חושד קארבאן מאנאקסייד פארגיפטיגונג,  •
  שפיטאל.

  
 אנדערע הייצונג זיכערהייט עצות  

  

מאכט זיכער אז קוימענעס און אויסגאנגען ווערן באקוקט עס זאל נישט זיין פארשטעלט,   •
   פארזשאווערט אדער לויז באהאפטן.

  פאנגער ווען איר ניצט דעם פייערּפלעיס.-עפנט אינגאנצן די רויעך •

  ט פאסיג ברענשטאף אין סּפעיס הייצער.ניצ •

ברענט נישט קיינמאל קיין קוילן אדער א בארבעקיו גריל אינעווייניג אין א הויז אדער א   •
   פארמאכטע ארט.

ברענענדע קעמפינג געצייג אינעווייניג אין א  -ניצט נישט קיינמאל קיין באוועגיגע ברענשטאף •
  הויז, גאראדזש אדער אויטא.

ינמאל קיין אויטא לויפן אין א באהאפטענע גאראדזש, אפילו אויב דער גאראדזש לאזט נישט קי •
  טיר איז אפן.

ברענענדע אויסריכטונגען אין -אפערירט נישט קיינמאל קיין אומאויסגעלופטערטע ברענשטאף •
   סיי וואספארא צימער וואו מענטשן שלאפן.

   הויז. ניצט נישט קיינמאל דעם אויוון אין קאך אויף צו הייצן א •

לאזן נישט קיינמאל לויפן א גאזאלין באקרעפטיגטע דזשענערעיטער אין א גאראדזש,   •
  בעיסמענט, אדער נעבן סיי וועלכע איבערהאנג אויף דער הויז. האלטס עס פונדערווייטנס.

  
 ווינטער דרייוו׳ען  

  
רוואונדעט ווערן אין טראנספארטאציע צוזאמשטויסונגען זענען דער פירנדע גורם פון טויטפאל און פא

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

בערגלעך קענען  -יט עקסטער באווארנט הינטערן רעדל און געדענקט אז שנייצווישן אנדערע קַארס. זי
באהאלטן הינטער זיך קלענערע קינדער. כסדר האלטס אייער סּפיעד צוגעפאסט צו די שאסיי און 

 וועטער אומשטענדן.  



טרָאקס פארן מיט א  -שארער- עס איז וויכטיג פאר דרייווערס אויף אלע וועגן אנצומערקן אז שניי
מייל א שעה, וואס איז אפטמאל ווייניגער ווי דער באשטימטע סּפיעד לימיט, צו   35שנעלקייט ביז 

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

 ווירקזאמע און זיכערסטע אופן אפצורוימען עטליכע לעינס אויף א מאל.  -וויבאלד דאס איז די מערסט
  

ק דרייווערס זענען באגרעניצט אין וואס  טראָ -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 
ָאוט אומשטענדן. דרייווערס זאלן נישט פרובירן -ן ווייטרעדוצירן זעעוודיגקייט אדער פאראורזאכ

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

  
 ע עצות פאר זיכערע דרייוו׳ען רעכענען אריין: עטליכע פון די וויכטיגסט

  

  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. •

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

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

ענערגיע עסנווארג און ליכטיג געפארבטע סחורה צו ניצן אלס צייכן אז איר -לס, הויכעקעיב
   נויטיגט זיך אין הילף.

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

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

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

  מאכט זיכער אז עמיצער קען אייערע רייזע פלענער. •

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

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