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GUBERNATOR HOCHUL PRZEKAZUJE MIESZKAŃCOM STANU NOWY JORK 
NAJNOWSZE INFORMACJE O KWIETNIOWEJ BURZY SKUTKUJĄCEJ BLISKO 

200 000 PRZERW W DOSTAWACH PRĄDU W CAŁYM STANIE  
  

Zimowe warunki pogodowe przyniosły ciężki, mokry śnieg, który spowodował 
przerwy w dostawie prądu i utrudnił podróżowanie w kilku regionach na północy 

stanu  
  

Uruchomiono Stanowe Centrum Operacyjne ds. Sytuacji Kryzysowych w celu 
koordynacji wniosków o przyznanie pomocy od samorządów lokalnych; załogi 

zakładów energetycznych pracują nad oceną szkód i przywróceniem zasilania w 
najbardziej dotkniętych gminach  

  
W szczytowym momencie we wtorek odnotowano około 195 000 całkowitych 

wyłączeń prądu, w hrabstwie Broome obowiązuje zakaz podróżowania z powodu 
powalonych drzew i braku prądu  

  
  

Gubernator Kathy Hochul uruchomiła dzisiaj Stanowe Centrum Operacyjne ds. ds. 
Sytuacji Kryzysowych (State Emergency Operations Center) w Albany, gdzie 
pracownicy wielu agencji stanowych oraz Biura Zarządzania Kryzysowego (Office of 
Emergency Management, OEM) pracują wspólnie nad koordynacją wniosków o pomoc 
od władz lokalnych w związku z późnozimową burzą śnieżną, która spowodowała 
obfite opady mokrego śniegu w regionach górskich, pozostawiając 195 000 
gospodarstw domowych bez prądu i powodując problemy z dojazdem do pracy we 
wtorek rano. Największe szkody wystąpiły w regionie Southern Tier oraz w części 
regionu Capital, Mohawk Valley i North Country, gdzie w nocy spadło od 6 do 11 cali 
śniegu.  
  
„Chociaż oficjalnie mamy już koniec sezonu zimowego, to widać, że zima nadal nie 
odpuszcza”, powiedziała gubernator Hochul. „W wyniku tej burzy spadł mokry, ciężki 
śnieg, który spowodował powalenie drzew, gałęzi i linii energetycznych – ucierpiały 
dziesiątki tysięcy ludzi w kilku hrabstwach. Nasze Stanowe Centrum Operacyjne ds. 
Sytuacji Kryzysowych nadal ściśle współpracuje z władzami lokalnymi, które zostały 
dotknięte tą klęską, aby pomóc w usuwaniu szkód i przywróceniu zasilania oraz 
ogrzewania. Ponieważ ekipy pracują przez całą noc i do godzin porannych, zwracam 
się do mieszkańców obszarów dotkniętych skutkami tej burzy z prośbą o 
przygotowanie planu na najbliższe dwa lub trzy dni, zachowanie ostrożności przy 



korzystaniu z alternatywnych źródeł ciepła, nie spieszenie się z odśnieżaniem i 
kontaktowanie się z sąsiadami”.  
  
Komisarz Wydziału Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Służb Ratowniczych, Jackie 
Bray, powiedziała: „Matka natura przyniosła nam kolejną późnosezonową burzę, 
dlatego pracujemy nad tym, aby zapewnić społecznościom, w których wystąpiły 
przerwy w dostawach prądu, środki niezbędne do reagowania i zapewnienia 
bezpieczeństwa mieszkańcom stanu Nowy Jork. Nasze Centrum Operacyjne ds. 
Sytuacji Kryzysowych w Albany zostało uruchomione i współpracujemy z naszymi 
partnerami na miejscu w dotkniętych hrabstwach, aby skoordynować działania i 
zapewnić wsparcie tam, gdzie jest ono potrzebne”.  
  
W szczytowym momencie we wtorek rano ponad 195 000 odbiorców w całym stanie 
było pozbawionych prądu z powodu burzy śnieżnej, która nadal powoduje opady 
śniegu i deszczu na północy stanu. Departament ds. Usług Publicznych (Department of 
Public Service) otrzymał zgłoszenia o znacznych uszkodzeniach drzew w regionach 
Southern Tier, Mohawk Valley i North Country. W hrabstwie Broome wystąpiło ponad 
45 000 przerw w dostawach prądu, a w hrabstwach Chenango, Fulton, Otsego, 
Saratoga, Schenectady i Warren od 10 000 do 16 000 przerw w dostawach prądu. 
Ekipy zajmujące się szacowaniem szkód z zakładów energetycznych pracują nad 
określeniem zakresu uszkodzeń słupów i przewodów oraz odpowiadają na liczne 
zgłoszenia na numer alarmowy 911 dotyczące powalonych drzew i 
przewodów. Zarówno agencje National Grid, jak i NYSEG zapewniły ponad 1000 
dodatkowych pracowników obsługi linii energetycznych i przenoszą zasoby na 
dotknięte obszary.  
  
Agencje w stanie Nowy Jork będą nadal koordynować działania i oferować pomoc w 
reagowaniu w hrabstwach Broome, Chenango, Hamilton, Herkimer i Otsego, w których 
obecnie obowiązują lokalne stany wyjątkowe.  
  

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.  
• Zaplanuj postoje i utrzymuj odstęp między samochodami. Zawsze dostosowuj 

prędkość do warunków drogowych i pogodowych.  

  
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 wskazówek dotyczących bezpieczeństwa można znaleźć na stronie 
internetowej Wydziału Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Służb Ratowniczych Stanu 
Nowy Jork.  
  

###  
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