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GUBERNATOR HOCHUL APELUJE DO MIESZKAŃCÓW STANU NOWY JORK O 
PRZYGOTOWANIE SIĘ NA GWAŁTOWNE ZJAWISKA POGODOWE W 
NIEKTÓRYCH CZĘŚCIACH STANU DO PONIEDZIAŁKU WIECZOREM  

  
W poniedziałek w regionach Southern Tier, Central New York, Mohawk Valley, 

Capital Region, Mid-Hudson i North Country istnieje zwiększone ryzyko 
wystąpienia gwałtownych burz  

  
Silny wiatr spowodowany burzami może spowodować przerwy w dostawie prądu, 

powalone drzewa i linie energetyczne; dodatkowo mogą wystąpić ulewne 
deszcze, duży grad, niebezpieczne wyładowania atmosferyczne i możliwe 

pojedyncze tornada  
  

Apeluje się do mieszkańców stanu Nowy Jork o zachowanie ostrożności i 
czujności wobec szybko zmieniających się warunków pogodowych  

  
  
Gubernator Kathy Hochul zaapelowała dziś do mieszkańców stanu Nowy Jork o 
zachowanie środków ostrożności, ponieważ zgodnie z prognozami dziś przez część 
regionów Southern Tier, Central New York, Mohawk Valley, Capital, Mid-Hudson i North 
Country przejdzie gwałtowny system pogodowy, który zwiększy ryzyko wystąpienia 
gwałtownych burz. Burze mogą pojawić się już późnym rankiem w zachodniej części 
stanu, a do wieczora mają przemieszczać się przez centralną i wschodnią część stanu. 
Głównym zagrożeniem związanym z tymi burzami jest silny wiatr o prędkości do 60 mil 
na godzinę, który może powodować przerwy w dostawie prądu i inne niebezpieczne 
warunki z powodu powalonych drzew i linii energetycznych. Dodatkowe skutki burzy 
mogą obejmować ulewne deszcze i gwałtowne powodzie, duży grad, niebezpieczne 
wyładowania atmosferyczne i pojedyncze tornada. Gubernator Hochul zaapelowała do 
mieszkańców stanu Nowy Jork o ostrożność i zachowanie czujności przez cały dzień na 
obszarach, na których spodziewane są gwałtowne zmiany pogody.  
  
„Mieszkańcy Nowego Jorku powinni zachować ostrożność i przygotować się na trudne 
warunki pogodowe, które mogą wystąpić w wielu częściach stanu”, powiedziała 
gubernator Hochul. „System burzowy przechodzący przez stan Nowy Jork może 
spowodować przerwy w dostawie prądu, powalone drzewa i linie energetyczne, dlatego 
apeluję do wszystkich osób znajdujących się na drodze tych burz, aby uważnie 



 

 

obserwowały pogodę i były przygotowane do szybkiego działania w przypadku 
wystąpienia gwałtownych zjawisk pogodowych”.  
  
Pełna lista ostrzeżeń i prognoz pogody znajduje się na stronie internetowej Krajowego 
Serwisu Pogodowego pod adresem https://alerts.weather.gov.  
  
Mieszkańcy stanu Nowy Jork mogą zapisać się do otrzymywania ostrzeżeń o 
zagrożeniach, subskrybując NY Alert na stronie alert.ny.gov, bezpłatną usługę 
zapewniającą najważniejsze informacje o zagrożeniach na telefon komórkowy lub 
komputer.  
  
Komisarz Wydziału Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Służb Ratowniczych stanu 
Nowy Jork, Jackie Bray, powiedziała: „Aktywnie monitorujemy wszelkie możliwe 
skutki tych burz i koordynujemy wszytskie niezbędne działania z naszymi partnerami z 
agencji stanowych i władzami lokalnymi. Mieszkańcy stanu Nowy Jork muszą zachować 
czujność i być przygotowani do działania w razie potrzeby, w przypadku wystąpienia 
gwałtownych zjawisk pogodowych. W miarę możliwości należy sprawdzić, co się dzieje 
z bliskimi i sąsiadami, aby zapewnić im bezpieczeństwo”.  
  
Wskazówki bezpieczeństwa na wypadek gwałtownych zjawisk pogodowych  
Gotowość  

• Poznaj hrabstwo, w którym mieszkasz, i nazwy pobliskich miast. Ostrzeżenia 

o trudnych warunkach pogodowych dotyczą poszczególnych hrabstw.  

• Naucz się najbezpieczniejszej drogi z domu lub firmy na wysoki, bezpieczny 

teren na wypadek, gdyby trzeba było udać się tam w pośpiechu.  

• Opracuj i przećwicz plan „ucieczki rodziny” i ustal miejsce spotkania na wypadek, 

gdyby członkowie rodziny zostali rozdzieleni.  

• Sporządź szczegółową listę wszystkich wartościowych przedmiotów, w tym 

mebli, ubrań i innego mienia osobistego. Przechowuj tę listę w bezpiecznym 

miejscu.  

• Zrób zapasy konserw i jedzenia w puszkach, leków, środków opatrunkowych 

oraz wody pitnej. Wodę pitną przechowuj w czystych, zamkniętych pojemnikach.  

• Zaplanuj, co zrobisz ze swoimi zwierzętami.  

• Zaopatrz się w przenośne radio, latarki, dodatkowe baterie i awaryjny sprzęt do 

gotowania.  

• Pamiętaj o zatankowaniu pojazdu lub naładowaniu akumulatora. W razie 

odcięcia energii elektrycznej stacje benzynowe mogą nie być w stanie 

pompować paliwa przez kilka dni. Trzymaj mały zestaw zaopatrzenia awaryjnego 

w bagażniku samochodu.  

• Miej pod ręką środki na wypadek klęski żywiołowej, takie jak:  

o Latarka i dodatkowe baterie  

▪ Radio na baterie i dodatkowe baterie  

▪ Zestaw i poradnik pierwszej pomocy  

▪ Zapasy żywności i wody pitnej  

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Falerts.weather.gov%2F&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C251bd10885ca4bc3406308da374d4b14%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637883102359144416%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=OFpjxS2yDtwbpb40y4lo9e07kWCzRpMfN90SgLvbA68%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Falert.ny.gov%2F&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C251bd10885ca4bc3406308da374d4b14%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637883102359144416%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=iCYo7lNSqMX4B4EJc37rtf9wmz1PoKoW4f%2BAXABFfmg%3D&reserved=0


 

 

▪ Nieelektryczny otwieracz do konserw  

▪ Podstawowe leki  

▪ Książka czekowa, gotówka, karty 

kredytowe, karty bankomatowe  

  
Gwałtowne podtopienia  

• Nigdy nie próbuj przejeżdżać przez zalaną drogę. Zawróć i pojedź inną drogą.  

• Jeśli woda zaczyna się gwałtownie podnosić wokół Ciebie w samochodzie, 

natychmiast opuść pojazd.  

• Nie lekceważ siły szybko przemieszczającej się wody. Woda powodziowa o 

prędkości dwóch stóp uniesie Twój samochód, a ta poruszająca się z prędkością 

dwóch mil na godzinę może zmyć samochody z drogi lub mostu.  

  
Pioruny  

• Postępuj zgodnie z zasadą 30-30: jeśli czas pomiędzy zobaczeniem błyskawicy 

a usłyszeniem grzmotu wynosi 30 sekund lub mniej, błyskawica jest na tyle 

blisko, że może w Ciebie uderzyć. Natychmiast poszukaj schronienia. Po 

ostatnim błysku odczekaj 30 minut przed jego opuszczeniem.  

• Piorun uderza w najwyższe obiekty. Jeśli znajdujesz się nad linią drzew, szybko 

zejdź pod nią, a jeśli jesteś na odsłoniętym terenie, przykucnij.  

• Jeśli nie możesz dostać się do schronienia, trzymaj się z dala od drzew. Jeśli nie 

ma schronienia, przykucnij na otwartej przestrzeni, trzymając się w odległości 

dwa razy większej niż wysokość drzewa.  

  
Tornado  

• Jeśli jesteś na zewnątrz i ogłoszono ostrzeżenie przed tornadem, natychmiast 

poszukaj schronienia. Jeśli w pobliżu nie ma schronienia, połóż się płasko w 

rowie lub niskim miejscu, osłaniając głowę rękami.  

• Jeśli jesteś w domu lub w małym budynku udaj się do piwnicy lub wewnętrznego 

pomieszczenia na najniższym piętrze budynku. Nie podchodź do okien. 

Najlepszą ochronę zapewniają szafy, łazienki i inne pomieszczenia wewnętrzne. 

Schowaj się pod czymś stabilnym lub przykryj się materacem.  

• Jeśli znajdujesz się w szkole, szpitalu lub centrum handlowym, udaj się do 

wyznaczonej wcześniej strefy schronienia. Trzymaj się z dala od dużych 

otwartych przestrzeni i okien. Nie wychodź na zewnątrz do samochodu.  

• Jeśli jesteś w wieżowcu udaj się do małych pomieszczeń wewnętrznych lub 

korytarzy na możliwie najniższym piętrze. Nie korzystaj z wind – zamiast tego 

używaj schodów.  

  
Więcej wskazówek dotyczących bezpieczeństwa można znaleźć na stronie internetowej 
Wydziału Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Służb Ratowniczych Stanu Nowy Jork pod 
adresem www.dhses.ny.gov/safety.  

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.dhses.ny.gov%2Fsafety&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C251bd10885ca4bc3406308da374d4b14%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637883102359144416%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=8w7luutdTWVFUkmJ3XzVOatZai5Ksz%2B6EyUArUGp5dY%3D&reserved=0
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Dodatkowe wiadomości są dostępne na stronie www.governor.ny.gov 
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