
 
 الحاكمة كاثي هوكول   19/4/2022 للنشر فوًرا:

 

 

  200,000الحاكمة هوكول تُطلع سكان نيويورك على مستجدات عاصفة أبريل المتأخرة التي تسببت في ما يقرب من 
  انقطاع للتيار الكهربائي في جميع أنحاء الوالية

  
تسبب الطقس الشتوي في تساقط ثلوج كثيفة ورطبة مما تسبب في انقطاع التيار الكهربائي وظروف سفر صعبة في العديد  

  المناطق الشماليةمن 
  

تفعيل مركز عمليات الطوارئ بالوالية لتنسيق طلبات المساعدة من الحكومات المحلية؛ تعمل طواقم المرافق على تقييم  
  األضرار واستعادة االنقطاعات في المجتمعات األشد تضرًرا

  
على السفر في  حالة انقطاع يوم الثالثاء، وتم فرض حظر 195,000في وقت الذروة، تم اإلبالغ عن ما يقرب من إجمالي 

  مقاطعة بروم بسبب األشجار المتساقطة ونقص الطاقة
  
  

قامت الحاكمة كاثي هوكول اليوم بتفعيل مركز عمليات الطوارئ بالوالية في ألباني حيث يعمل موظفون من وكاالت حكومية  
متعددة ومكتب إدارة الطوارئ معًا لتنسيق طلبات المساعدة من الحكومات المحلية في أعقاب العاصفة الشتوية المتأخرة التي 

منزل ومشاكل في   195,000مناطق شمال الوالية، مما أدى إلى انقطاع التيار عن   تسببت في تساقط ثلوج كثيفة ورطبة في
السفر أثناء تنقالت صباح يوم الثالثاء. حدثت أكبر التأثيرات على الشطر الجنوبي وأجزاء من منطقة العاصمة ووادي  

  بوصة في ساعات الليل. 11موهوك والمنطقة الشمالية، حيث تساقطت الثلوج من ستة إلى  
  

 قالت الحاكمة هوكول."في حين أننا قد نكون قد انتهينا رسميًا من فصل الشتاء، من الواضح أن الشتاء لم ينته تماًما عندنا،" 
مما  -تسببت هذه العاصفة في تساقط الثلوج الرطبة الكثيفة التي أدت إلى سقوط األشجار والفروع وخطوط الكهرباء معها " 

شخاص في عدة مقاطعات. يواصل مركز عمليات الطوارئ في الوالية العمل عن كثب مع أثر على عشرات اآلالف من األ 
الحكومات المحلية المتضررة للمساعدة في إزالة الضرر وإعادة تشغيل الطاقة والتدفئة. بينما تعمل طواقم العمل خالل الليل  

خطة لليومين أو الثالثة أيام القادمة،  وحتى الصباح، أشجع األشخاص الذين يعيشون في المناطق المتضررة على وضع 
  وتوخي الحذر مع مصادر الحرارة البديلة، وقضاء وقتهم في تجريف الثلوج الكثيفة، واالطمئنان على الجيران." 

  
"جلبت الطبيعة األم عاصفة أخرى في أواخر الموسم ونحن   قال جاكي براي، مفوض قسم األمن الداخلي وخدمات الطوارئ:

ان حصول المجتمعات التي تعاني من االنقطاعات على الموارد التي تحتاجها لالستجابة والحفاظ على سالمة  نعمل على ضم
سكان نيويورك. تم تفعيل مركز عمليات الطوارئ لدينا في ألباني، ونحن ننسق مع شركائنا على األرض في المقاطعات 

  المتضررة لتنسيق االستجابة وتقديم الدعم عند الحاجة." 
  
مشترك في جميع أنحاء الوالية بسبب   195,000ي ذروة العاصفة صباح الثالثاء، انقطع التيار الكهربائي عن أكثر من ف

العاصفة الشتوية التي تستمر في إنتاج الثلوج واألمطار في شمال الوالية. تلقت إدارة الخدمة العامة تقارير عن حدوث  
شطر الجنوبي ووادي موهوك والمنطقة الشمالية. شهدت مقاطعة بروم أضرار جسيمة لألشجار في جميع أنحاء مناطق ال

حالة انقطاع، بينما شهدت مقاطعات تشينانغو وفولتون وأوتسيغو وساراتوغا وسينيكتادي ووارن ما بين  45,000أكثر من 
مدى األضرار في  حالة انقطاع. تعمل طواقم تقييم األضرار من شركات المرافق الخدمية على تحديد  16,000و   10,000

وقامت كل من الشبكة   /الطوارئ لألشجار واألسالك المتساقطة.911األعمدة والموصالت واالستجابة للعديد من مكالمات 



موظف خطوط   1,000( بتأمين أكثر من NYSEG( وشركة كهرباء والية نيويورك ) National Gridالوطنية )
  إضافيين وتحويل الموارد إلى المناطق المتضررة.

  
ستواصل وكاالت والية نيويورك تنسيق أنشطة االستجابة وتقديم المعونات للمساعدة في االستجابة في مقاطعات بروم  

  المحلية.وتشينانغو وهاملتون وهيركيمير وأوتسيغو، التي تخضع حاليًا لحاالت الطوارئ 
  

  السالمة نصائح
  

  الشتاء في السفر
  

  خلو من تأكد القيادة، عجلة  خلف  الجلوس  قبل النقل. حوادث  هو الشتوية  العواصف خالل واإلصابات للوفيات الرئيسي السبب
ط  الجيدة. القيادة مفتاح هي الجيدة الرؤية  والثلج؛ الجليد من مركبتك   السيارات. بين رأكب مسافة على وحافظ لتوقفاتك خط ِّ
 ظروف مع سرعتك بمطابقة دائًما قم الصغار.  األطفال تغمر أن يمكن الثلوج  أكوام أن وتذكَّر الحذر، من أكبر قدًرا توخي
  والطقس. الطريق

  
  الساعة،  في مياًل  35 إلى تصل  بسرعة تتحرك الجليد كاسحات أن  الطرق جميع على السيارات سائقو يالحظ أن المهم من

  وعدم القيادة ممرات في المتناثر  الملح بقاء لضمان المحددة، للسرعة  األقصى  الحد من أقل الحاالت من كثير في تكون والتي
  ألن جنب، إلى جنبًا الجليد كاسحات ستعمل الواليات، بين  السريعة  الطرق على األحيان من كثير في  الطرقات. على تناثره
  واحد. وقت  في ممرات عدة إلخالء وأمانًا فاعلية األكثر الطريقة هي هذه

  
 محدودة، رؤية خطوط لديهم  الجليد كاسحات سائقي أن اعتبارهم في يضعوا أن أيًضا والمشاة السيارات سائقي على يجب
 من الثلوج تناثر يؤدي أن يمكن بسرعة. والتوقف المناورة للغاية الصعب من الجليد كاسحات ووزن حجم يجعل أن ويمكن
 الجليد كاسحات تجاوز السيارات سائقو يحاول أال يجب التعتيم. ظروف في التسبب أو بشدة الرؤية تقليل إلى  الكاسحة  خلف
 نظيفًا الطريق يكون حيث الجليد كاسحات خلف هو السيارات سائقي ةلقياد أمانًا األكثر المكان كثب. عن  خلفها السير أو

  بالملح. ومنثوًرا
  

  يلي: ما اآلمنة للقيادة النصائح أهم بعض تتضمن

  الضرورة. عند إال السيارة قيادة تجنب شتوية، عواصف تحدث عندما •
ن الجليد  ألنه الجسور، على الحذر توخى • نه من أسرع عليها يتكوَّ   الطرق. على تكوُّ
  االقتراب عند أبطأ بسرعات القيادة المهم من يجعل مما زلقة، ظروفًا الطرق على الرطبة األوراق تسبب أن يمكن •

  منها. بقع من
  الدافئة والمالبس اإلضافية، والبطاريات اليدوي، والمصباح والمجرفة، بالبطانيات، مجهزة سيارتك أن من تأكد •

 قماش وقطعة الطاقة، سريعة واألطعمة البطارية، تقوية وكابالت طارات،اإل سالسل  من ومجموعة اإلضافية،

  النجدة. طلب عند كعلم الستخدامها زاهية بألوان
  البنزين. تجمد لمنع ممتلئًا  بك الخاص الغاز بخزان احتفظ •
  معك  بها حتفظوا  مشحونة بالبطارية فاحتفظ الستخدامك، متاًحا االتجاه ثنائي راديو أو خلوي هاتف لديك  كان إذا •

  بموقعك. اإلنقاذ رجال وإبالغ المساعدة طلب من فستتمكن  عالقًا، أصبحت  إذا  السفر. عند
  بك. الخاصة السفر بخطط األشخاص أحد معرفة من تأكد •
  والثلج. الجليد من خالية المركبات  على حافظ القيادة، أثناء •
ط •   والطقس. الطريق ظروف مع سرعتك بمطابقة دائًما قم السيارات. بين مسافة على وحافظ للتوقفات خط ِّ

  
  الكهربائي التيار انقطاع

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



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

  عودة عند تعرف لكي واحد مصباح بتشغيل قم األجهزة. هذه إتالف في يتسبب أن يمكن الذي الكهربائي التيار في

 معدات تستخدم حيثما الكهربائي التيار في المفاجئ لتدفقا  من الحماية أجهزة استخدام في فكِّ ر الكهربائي. التيار

  إلكترونية.
  على لالطالع المحلية  اإلذاعات إلى واستمع الكهربائي التيار بانقطاع إلخطاره المرافق خدمات بمقدِّ م اتصل •

   بالوالية. العامة  الخدمة وزارة بزيارة قم  الخدمات، قائمة على  للحصول الرسمية. المعلومات
  وظيفية. احتياجات  أو وصول لديهم  الذين األشخاص من تحقق القوة. لديهم جيرانك  كان إذا ما لمعرفة تحقق •
  الحرائق. اشتعال خطر في الشموع تتسبب ربما - الطوارئ  حالة في لإلضاءة فقط الكشَّافات استخدم •
دات أبواب إغالق من تأكد •   مغلقة ثالجة في تبريد إلى تحتاج التي األطعمة بمعظم االحتفاظ يمكن - والثالجات  المبرِّ 

  الكاملة الثالجة ستحتفظ تقريبًا. ساعات أربع لمدة  الطعام تبريد على المفتوحة غير الثالجة ستعمل ساعات. لعدة

  ساعة. 48 لمدة بالحرارة
  انبعاث في ذلك يتسبب فقد - للتسخين بالغاز يعمل الذي الموقد تستخدم وال المغلقة مالفح شوايات تستخدم ال •

  الكربون.  أكسيد أول لغاز ضارة مستويات
 الهواء  في تقضيه الذي الوقت وتقليل المالبس من طبقات ارتداء خالل من الدفء  على  حافظ البارد، الطقس في •

  حالة في المناسبة الطبية العناية واطلب الجسم(  حرارة انخفاض )مثل البارد اإلجهاد أعراض  من احذر الطلق.

  األعراض. ظهور
  المصعد،  في عالقًا أصبحت إذا المبنى. في طابق  أدنى إلى وانتقل الساللم فاستخدم مرتفع، مبنى في تقيم كنت إذا •

  الداخلي  الجزء تصميم وتم واءاله من الكثير يوجد - بالصبر تحلَّ  بالقوة. األبواب فتح تحاول ال المساعدة. فانتظر

  الركاب.  سالمة مراعاة مع المصعد من
  األليفة. لحيواناتك والباردة النقية المياه توفير تنس   ال •
  التيار انقطاع أثناء في  العمل عن  المرور إشارات ستتوقف بالسيارة. وخصوًصا الضروري،  غير السفر بإلغاء قم •

 أثناء في القيادة عليك يتعين كان  إذا للقيادة. خطرة  وأوضاع مروري امازدح حدوث في يتسبب ما وهو الكهربائي،

  فيها تعمل ال التي التقاطعات في  الشامل أو (4)  الرباعي التوقف بقاعدة االلتزام فتذكر الكهربائي، التيار انقطاع

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

  

للمزيد من نصائح السالمة، يُرجى زيارة صفحة موقع نصائح السالمة الخاصة بقسم والية نيويورك لألمن الوطني وخدمات 
  .اإللكتروني الموقع الطوارئ على

  
###  
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