
 
 גאווערנער קעטי האוקול   5/16/2022  אויף תיכף ארויסצוגעבן:

 
 

גאווערנער האוקול מוטיגט ניו יארקער זיך צו גרייט מאכן פאר שווערע וועטער ערווארטעט צו  
 באטרעפן טיילן פון סטעיט דורכאויס מאנטאג אוונט 

    
הודסאן און  -טיילן פון סאוטערן טיער, צענטראל ניו יארק, מאוהאק וואלי, קאפיטאל ראיאן, מיטל

 ע ריזיקעס פאר שווערע שטורעמעס מאנטאג  נארט קאנטרי ראיאנען ביי פארשטערקערט
    

הויכע ווינטן פון שטורעמעס קענען פאראורזאכן געפאלענע עלעקטרישע קראפט אויסלעשונגען,  
געפאלענע בוים צווייגן און עלעקטרישע קראפט ליניעס; אנדערע ווירקונגען קענען ארייננעמען  

 עגליכע איזאלירטע טארנאדאס  שווערע רעגנס, גרויסע האגל, געפארפולע בליצן און מ
    

ענדערנדע וועטער  -ניו יארקער ווערן געמוטיגט צו ניצן פארזיכטיגקייט און בלייבן וואכזאם צו גיך
 אומשטענדן  

  
  

גאווערנער קעטי האוקול האט היינט געמוטיגט ניו יארקער צו נעמען באווארענישן אזוי ווי א שווערע  
וועטער סיסטעם ווערט פאראויסגעזאגט זיך אריבערציען איבער טיילן פון דעם סאוטערן טיער, צענטראל  

, מיט א  הודסאן און נארט קאנטרי ראיאנען היינט-ניו יארק, מאוהאק וואלי, קאפיטאל, מיטל
פארשטערקערטע ריזיקע פאר שווערע דונערשטורעמעס. די שטורעמעס קענען זיך אנהייבן פון שפעט 
אינדערפרי אין מערב טיילן פון דעם סטעיט און זענען ערווארטעט זיך אריבערציען איבער די צענטראל  

שטורעמעס איז הויכע ווינטן און מזרח טיילן פון דעם סטעיט דורכאויס דעם אוונט. די הויפט דראונג פון די 
מייל א שטונדע וועלכס קען פאראורזאכן עלעקטרישע קראפט אויסלעשונגען און   60מיט שנעלקייטן ביז 

אנדערע געפארפולע אומשטענדן אלס רעזולטאט פון געפאלענע ביימער און עלעקטרישע דראטן.  
גנס און פלוצימדיגע פלייצונג  אנדערע ווירקונגען פון דעם שטורעם קענען ארייננעמען שווערע רע

אינצידענטן, גרויסע האגל, געפארפולע בליצן און איזאלירטע טארנאדאס. גאווערנער האוקול האט  
געמוטיגט ניו יארקער צו ניצן פארזיכטיגקייט און בלייבן וואכזאם דורכאויס דעם טאג אין ערטער  

 ענדערנדע אומשטענדן.  -ערווארטעט צו ווערן באטראפן דורך שווערע וועטער פאר גיך
    

וויכטיג פאר ניו יארקער צו ניצן פארזיכטיגקייט היינט און בלייבן גרייט אזוי ווי שווערע -״עס איז קריטיש
האט גאווערנער האוקול  וועטער וועט גאר מעגליך זיך אנשטויסן אין פילע טיילן פון דעם סטעיט,״ 

ער ניו יארק האט די פאטענציעל צו פאראורזאכן ״דער שטורעם סיסטעם וואס ציעט זיך אריב געזאגט.
עלעקטרישע קראפט אויסלעשונגען און געפאלענע בוים צווייגן און עלעקטרישע דראטן, און איך מוטיג 
יעדער וואס שטייט אין וועג פון די שטורעמעס צו האלטן א נאענט אויג אויף די וועטער און זיין גרייט צו  

 ן שטויסט זיך אן אין שווערע וועטער.״ נעמען פלינקע שריטן אויב מע
    

פאר א פולע ליסטע פון וועטער ווארענונגען און פָארקעסטן, באזוכט דעם נאציאנעלן וועטער סערוויס ביי 
https://alerts.weather.gov . 

    

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


 NYת דורך סּובסקרייב׳ען צו ׳ניו יארקער ווערן געמוטיגט זיך אויפצושרייבן פאר עמערדזשענסי מודעו
ויכטיגע עמערדזשענסי  ו-, א בחינם׳דיגער סערוויס וואס שטעלט צו קריטישalert.ny.govעלערט׳ אויף 

 אינפארמאציע צו אייער סעלפָאן אדער קאמפיוטער.  
    

ניו יארק סטעיט אפטיילונג פון היימלאנד סעקיוריטי און עמערדזשענסי סערוויסעס קאמיסיאנערין  
״מיר טוען אקטיוו האלטן א נאענט אויג אויף סיי וועלכע שווערע וועטער   דזשעקי ברעי האט געזאגט,

וועלכע די שטורעמעס קענען אנברענגען צו אונזער ראיאן און קאארדינירן סיי וועלכע נייטיגע   פאסירונגען
אפרוף מיט אונזער סטעיט אגענטור צוזאמארבעטער און ארטיגע באאמטע. ניו יארקער דארפן זיך 

עטער. מאכט  האלטן וואכזאם און זיין גרייט צו נעמען באלדיגע שריטן אויב נייטיג, אין פאל פון שווערע וו
זיכער אריינצוקוקן ביי אייערע נאענטע און באליבטע און ביי שכנים, ווען מעגליך, אויף זיכער צו מאכן אז  

 זענען אפגעהיטן.״ 
    

   שווערע וועטער זיכערהייט עצות
 צוגעגרייטקייט 

נדע שטעט.  זייט באוואוסטזיניג אויף דער קאונטי אין וועלכן איר וואוינט און די נעמען פון דערנעב •

 שװערע װעטער װארענונגען װערן ארױסגעגעבן אין יעדע קאונטי.  
לערנט זיך די מערסט פארזיכערטע רוט פון אײער הײם אדער געשעפט צו א הױכע, פארזיכערטע   •

 פלאץ, אױב עס טרעפט זיך אז איר דארפט זײ פארלאזן אין אײלעניש.  
אן און באשטימט א צוזאמענטרעף פלאץ אנטװיקלט און חזר'ט איבער א 'פאמיליע אנטלױפן' פל  •

 אױב משפחה מיטלידער װערן אפגעזונדערט אײנער פונעם אנדערן.  
מאכט א דייטליכע ליסטע פון אלע װערדפולע זאכן, ארײנגערעכנט מעבל און צוגעהערן, קלײדער   •

 און אנדערע פערזענליכע חפצים. האלט די ליסטע אין א פארזיכערטע ארט.  
עיד  -קלויבט אייך צוזאם עמערדזשענסי סופלייס פון עסנווארג אין קענס, מעדיצינען, און פירסט •

 וואסער אין ריינע פארמאכטע קלאזעטס.  -טרינקען. האלט טרונק סופלייס און וואסער צו
 פלאנירט װאס איר װעט טאן מיט די שטוב חיות.   •
האלטס ביי זיך א באוועגיגע ראדיא, פלעשלײטס, עקסטערע בעטעריס און עמערדזשענסי קאך   •

 געצייג צו די האנט.  
׳ט. אויב ווערט האלטס אייער אויטא אנגעפילט מיט גאז אדער פולקאם גע׳טשארדזש •

אויסגעלאשן די לעקטער וועלן גאזאלין סטאנציעס מעגליך נישט קענען געבן קיין ברענשטאף 

 פאר עטליכע טעג. האלט א קליינע דיזעסטער סופליי פעקל אין דעם טרָאנק פון אייער קאר.  
 האלט דיזעסטער סופלייס ביי דער האנט, אריינגערעכנט:   •

o ס  פלעשלײטס און עקסטערע בעטערי 
 בעטערי־באקרעפטיגטע ראדיא און עקסטערע בעטעריס   ▪

 ערשטע הילף פעקל און אנװײזונגען   ▪
 עמערדזשענסי עסנװארג און װאסער   ▪

 נישט עלעקטרישער קען עֿפענער   ▪
 נױטיגע מעדיצינען   ▪

טשעקבוק, קעש, קרעדיט קארטלעך,   ▪

ATM   קארטלעך 
    

 פלוצימדיגע פלייצונגען  

פרובירט נישט קיינמאל צו דרייוו׳ען אויף א פארפלייצטע ראוד. דרײט זיך אום און פארט אן   •

 אנדערן װעג.  

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


 אױב װאסער הײבט אן גיך זיך הייבן ארום אײך, פארלאזט דעם אויטא זאפארט.  •
באוועגיגע פארפלייצונג  -באוועגיגע װאסערן. צוויי פיס שנעל -שאצט נישט אונטער די כוח פון גיך •

ער וועלן אונטערהייבן אייער קאר, און וואסער וואס ציט זיך בלויז צוויי מייל א שעה קען  וואס

 אראפווישן קאר פון א ראוד אדער בריק.  
    

 בליצן  

כלל: אויב דער צייט צווישן ווען איר זעט א בליץ און הערט ווי עס דונערט   30-30פאלגט נאך דער  •

ארט  - זוכט אויס א שוץ סעקונדעס, איז דער בליץ גענוג נאענט אייך צו דערכאפן. 30איז אונטער 

 ארט.  - מינוט בעפאר איר פארלאזט אייער שוץ  30זאפארט. נאך דער לעצטער בליץ, ווארטס אפ 
בליצן שטויסן אן צום ערשט דאס וואס שטייט דאס מערסטע אין די הייעך. אויב איר זענט העכער  •

די שפיץ הויעכקייט פון ביימער, גייט זאפארט ארונטער און לייגט זיך אראפ איינגעבויגענערהייט  

 אויב איר זענט אין אן אפענעם שטח.  
וועק פון ביימער. אויב עס איז נישט דא  ארט, שטייט א-אויב איר קענט נישט אנקומען צו א שוץ  •

קיין ארט וואו זיך צו באשיצן, זעצט אייך אראפ טיף איינגעבויגן, און שטייטס ווייט פון א בוים 

 טאפלט די מאס פון איר הייעך.  
    

 טארנאדא  

  ארט- אויב איר געפונט זיך אינדרויסן און א טארנ ווארענונג ווערט ארויסגעגעבן, זוכט אויס א שוץ •

ארט, לייגט אייך אראפ פלאך אין א  -זאפארט. אויב עס געפונט זיך נישט קיין דערנעבנדער שוץ

 דיטש ביים זייט פון שאסיי אדער א נידעריג ארט מיט אייערע הענט איבער׳ן קאפ.  
אויב זענט איר אינדערהיים אדער אין א קליינע געביידע, גייט צום קעלער אדער אין אינערליכע   •

דעם נידעריגסטן שטאק פון דער געביידע. שטייטס ווייט פון פענצטער. קלאזעטס, צימער אויף 

באדצימערן און אנדערע אינערליכע צימער באטן אן די בעסטע באשיצונג. לייגט אייך אונטער  

 עפעס וואס שטייט פעסט אדער דעקט אייך צו מיט א מאטראץ.  
-באשטימטער שוץ-ענטער, גייט צו א פריער אויב זענט איר אין א סקול, שפיטאל אדער שַאּפינג צ  •

רט. שטייט ווייט פון גרויסע אפענע ערטער און פון פענצטערץ גייט נישט ארויס אינדרויסן צו א

 אייער קַאר.  
שטאקיגער געביידע, גייט צו אן אינערליכן קליינעם צימער אדער  -אויב זענט איר אין א הויך •

גייט בלויז  —ליך. ניצט נישט קיין עלעוועיטערס קארידאר אויף דער נידעריגסטער שטאק מעג

 אויף די טרעפ.  
    

פאר מער סעיפטי עצות, באזוכט דער ניו יארק סטעיט אפטיילונג פון היימלאנד סעקיוריטי און 
 . www.dhses.ny.gov/safetyעמערדזשענסי סערוויסעס זיכערהייט עצות וועבזייטל אויף 
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