
 
 גאווערנער קעטי האוקול   5/27/2022  אויף תיכף ארויסצוגעבן:

 
 

-לעין פארבינדענע-קאנסטרוקציע  די ווערן  געהויבן וועט  עס אנאנסירט  האוקול  גאווערנער
    וואך סוף  דעי׳  ׳מעמאריעל אויף  ארשליסונגעןפ

     
  רייזע  און געדראנג טראפיק  רעדוצירן העלפט  הייוועיס NYS אויף סוספענדירונג קאנסטרוקציע

    פארזוימונגען
     

 פאר  זייט די  אין  רוקן זיך  און ראוד פונ׳ם כללים אלע נאכצופאלגן דערמאנט ווערן   מאטאריסטן 
    אויטאס  מעינטענענס און  עמערדזשענסי

      
    

פארשליסונגען פאר ראוד און בריק  -גאווערנער קעטי האוקול האט היינט געמאלדן אז צייטווייליגע לעין
אינדערפרי  6קאנסטרוקציע פראיעקטן אויף ניו יארק סטעיט הייוועיס וועלן סוספענדירט ווערן פון 

אומשטענדן דורכאויס   , אויף צו פארלייכטערן רייזע31אינדערפרי דינסטאג, מאי  6, ביז 27פרייטאג, מאי 
    דעם ׳מעמאריעל דעי׳ וויקענד. 

    
צופארן און געניסן פון אלצדינג וואס ניו יארק סטעיט  מ״׳מעמָאריעל דעי׳ איז א גרויסע צייט פון יאר ארו

״אויף כדי צו מאכן אונזער סטעיט ראודס זיכערער   האט גאווערנער האוקול געזאגט. האט אנצובאטן,״ 
פאר מאטאריסטן, טוען מיר סוספענדירן אלע ראוד און בריק קאנסטרוקציע דורכאויס  און מער ווירקזאם 

דעם הָאלידעי וויקענד. איך מוטיג אלע ניו יארקער צו האבן א וואונדערבארע ׳מעמאריעל דעי׳ סוף וואך 
יז  און איך דערמאן זיי צו ביטע דרייוו׳ען מיט פאראנטווארטליכקייט און העלפן פארזיכערן אז דאס א

 פרייליכע און זיכערע צייט פאר יעדן.״  
    

מאטאריסטן זאלן וויסן אז געוויסע ארבעט קען מעגליך אנגיין הינטער פערמאנענטע קאנקרעטע ווענט  
אדער פאר עמערדזשענסי פארריכטונגען. דאס אפשטעלן קאנסטרוקציע איז אין איינקלאנג מיט ניו יארק  

וו, וועלכע מאכט א הויפט ציל די באקוועמליכקייט פון מאטאריסטן  סטעיט׳ס ׳דרייווערס ערשט׳ איניציאטי
    צו מינימיזירן טראפיק אנלייגעניש און רייזע אפהאלטונגען צוליב שאסיי און בריק ארבעט.

      
מייל אדער מער דורכאויס דעם   50מיליאן מענטשן ערווארטעט צו פארן  39, זענען איבער  AAAלויט 

- . די העכערונג איז ערווארטעט צו זיין די צווייט2021מיליאן מער ווי  3ואך,  ׳מעמאריעל דעי׳ סוף ו
מיליאן מענטשן וועלן רייזן דורך א קַאר, א   35. באלד  2010עכסטע אויפשטייג אין רייזנדע זינט ה

    פראצענט. 4.6העכערונג פון 
     

ער, סערוויס איינריכטונגען, און  רייד איינריכטונגען, אפרו ערט-און- טעקסט סטאפס, אריינגערעכנט פארק 
פארקינג פלעצער לענגאויס סטעיט הייוועיס שטיצן די סטעיט׳ס באמיאונגען צו רעדוצירן  

אומאויפמערקזאמע דרייוו׳ען. אלע טעקסט סטאפס וועלן בלייבן אפן, צושטעלנדיג א פלאץ וואו דרייווערס  
ָאנס און אנדערע מאביל מכשירים פאר רופן,  קענען באקוועמערהייט און זיכערערהייט ניצן זייערע סעלפ

טעקסטן, נאוויגירן, און ניצן סעלפָאן עּפס. טעקסט׳ן בשעת׳ן דרייוו׳ן איז ספעציעל געפארפול, וויבאלד עס  



פארלאנגט פון מאטאריסטן אראפצונעמען די אויגן פון ראוד, די הענט פון דאס רעדל, און דעם פון דאס  
   דרייוו׳ען.

    
״דאס   ט פון טראנספארטאציע קאמיסיאנערין מארי טערעסע דאמינגעז האט געזאגט,דעפארטמענ

וואך איז א שכל׳דיגע מאסנאם וואס מיר נעמען  -פארשליסונגען דורכאויס דעם סוף-סוספענדירן די לעין
כדי צו מינימיזירן אפהאלטונגען דורכאויס דער הָאלידעי. כאטש רעדוצירן פארשפעטיגונגען גייט א  

ער וועג אין מאכן דאס ארומפארן זיכערער און שנעלער, דאך מוטיגן מיר יעדן שטענדיג צו דרייוו׳ען  ווייט
פאראנטווארטליכערהייט, און זיך רוקן אין די זייט פאר רָאודסייד עמערדזשענסי און מעינטענענס  

ינאציע זיכערערהייט וויהיקלס. מיר ווילן אלע געניסן פון ׳מעמָאריעל דעי׳, און אנקומען צו אייער דעסט
לייגט אוועק אייער סעלפָאן, זייט אויפמערקזאם און   — הייבט זיך אן מיט יעדן מאטאריסט טון זייער חלק 

 בָאקל׳ט זיך איין!״ 
         

וועי אויטאריטעט עקזעקיוטיוו דירעקטאר מעטהיו דז. דריסקאל האט - ניו יארק סטעיט טרו
פארשליסונגען פאר דעם ׳מעמאריעל דעי׳ סוף וואך וועט  -ע לעין״דאס סוספענדירן צייטווייליג  געזאגט,

ערמעגליכן פאר מאטאריסטן צו גרייכן זייערע דעסטינאציעס מיט ווייניגער אפהאלטונגען. טראצדעם וואס  
קאנסטרוקציע ארבעט ווערט אפגעשטעלט פאר דער הָאלידעי וויקענד, וועלן אבער דאך עמערדזשענסי  

ער נאך אלץ זיין אויף די וועגן אויף ארויסצוהעלפן מאטאריסטן. ביטע בלייבט און רָאודסייד ארבעט
באווארנט, פארט שטייטער און רוקט זיך אין די זייט ווען איר זעט בליצלעמפלען. לעבנס ווענדן זיך אויף 

    דעם.״
     

גאווערנער׳ס טראפיק  ׳דעפארטמענט פון מאטאר וויהיקלס׳ קאמיסיאנער און פארזיצער פון דער 
״איך אפלאדיר גאווערנער האוקול׳ס   זיכערהייט קאמיטע מארק דזשעי. עף. שראודער האט געזאגט,

שריטן צו העלפן פארלייכטערן רייזע דורכאויס דעם פארנומענעם ׳מעמאריעל דעי׳ סוף וואך. מיר ווילן אז 
זיך, אייערע פאסאזשירן און יעדער  יעדער זאל אנקומען בשלום צו זייער דעסטינאציע. העלפט האלטן 

וואס איז מיט אייך אויף די וועגן אפגעהיטן דורך פשוט דרייוו׳ען פאראנטווארטליכערהייט און זיך רוקן אין 
די זייט פאר עמערדזשענסי און מעינטענענס וויהיקלס. צום לעצט, פלאנירט פון פאראויס פאר א זיכערער  

   געשטערטע דרייוו׳ען.״-גקייטרייד אהיים אויף אויסצומיידן פעאי
     

״ ׳מעמאריעל דעי׳ סוף  ניו יארק סטעיט פאליציי סופעראינטענדענט קעווין פ. ברוען האט געזאגט,
וואך איז א צייט פון געדענקען, פייערן און פארמערטע רייזע דורכאויס ניו יארק. מיר מוטיגן אלע  

בָאקל׳ען, דרייוו׳ען ניכטער, און אראפלייגן די מאטאריסטן צו ניצן גוטע אפשאצונגען, זיך אריינ׳
עלעקטראנישע כלים און מכשירים. כאטש ראוד קאנסטרוקציע וועל אפגעשטעלט ווערן, געדענקט  

נאכצופאלגן דעם סּפיעד לימיט, און רוקט אייך אין די זייט פאר עמערדזשענסי און מעינטענענס וויהיקלס.  
    ארשריטן אויף זיכערערהייט צו פייערן דעם הָאלידעי וויקענד.״אינאיינעם קענען מיר מאכן גרויסע פ

     
,  1-1-5בעפאר ארויסגיין אויף די וועגן דורך רופן  NYSDOTפון   511NYרייזנדע קענען נאכקוקן אויף 

אדער   ׳אייטּונס׳מאביל עפ אויף  NY511וועבזייטל, אדער דאונלאוד׳ען בחינם דעם   511באזוכען דעם 
  2219יבט פאר באניצער נאכצוקוקן ראוד אומשטענדן, זען . דער אומזיסטער סערוויס ערלו׳גּוגל פלעי׳

טראפיק קאמערעס, און זיך אנבינדן מיט לופט און טראנזיט אינפארמאציע. דער עפ פיגורירט ׳דרייוו 
מאוד׳, וועלכע שטעלט צו הערעוודיגע אנזאגן לענגאויס דעם אויסגעקליבענעם וועג בשעת מען דרייוו׳ט, 

    ידענטן און קאנסטרוקציע.צו ווארענען וועגן אינצ
     

ניו יארק סטעיט   און אויף פעיסבוק ביי @NYSDOT אויף טוויטער DOTפאלגט נאך ניו יארק סטעיט 
    . דעפארטמענט פון טראנספארטאציע

     

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2F511ny.org%2F&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Cd98be44351ff440ba28808da3fe6f11d%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637892558375618003%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=ehoIWsTEL38djES%2Bo4fWHSo7iOK5SnJERQdOHY%2BrS3Y%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2F511ny.org%2F&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Cd98be44351ff440ba28808da3fe6f11d%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637892558375618003%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=ehoIWsTEL38djES%2Bo4fWHSo7iOK5SnJERQdOHY%2BrS3Y%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2F511ny.org%2F&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Cd98be44351ff440ba28808da3fe6f11d%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637892558375618003%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=ehoIWsTEL38djES%2Bo4fWHSo7iOK5SnJERQdOHY%2BrS3Y%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fapps.apple.com%2Fus%2Fapp%2F511ny%2Fid943977454&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Cd98be44351ff440ba28808da3fe6f11d%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637892558375618003%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=j0Oqk3QjZu4p1Iqswjhisl%2Fae%2BOroiUUaNkMd2MULow%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fplay.google.com%2Fstore%2Fapps%2Fdetails%3Fid%3Dcom.greenowl.ny511.android%26hl%3Den_US%26gl%3DUS&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Cd98be44351ff440ba28808da3fe6f11d%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637892558375618003%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=qKLMi1axVKbkxgdcCfUB5RtgQQeLWtK63Mt7r%2FsStkQ%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FNYSDOT&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Cd98be44351ff440ba28808da3fe6f11d%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637892558375618003%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=e3LbtdPWmcV81hKU4JcmRA0n%2B0TYqVuVdUr9XTShFH4%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FNYSDOT&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Cd98be44351ff440ba28808da3fe6f11d%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637892558375618003%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=e3LbtdPWmcV81hKU4JcmRA0n%2B0TYqVuVdUr9XTShFH4%3D&reserved=0
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https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FNYSDOT&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Cd98be44351ff440ba28808da3fe6f11d%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637892558375618003%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=KMZuw0FTfGZXzH9vvjU0UpC2H%2BNLcmA80Uje%2FSD99gg%3D&reserved=0
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וועי אויטאריטעט דערמאנט פאר מאטאריסטן אז צען סערוויס ערטער זענען פארשלאסן און -די טרו
מיליאן דאלערדיגע פריוואטע אינוועסטירונג און   450אונטער קאנסטרוקציע אלס טייל פון די 

גאז סערוויסעס בלייבן אפן ביי אלע לאקאציעס. אויף צו פארזיכערן .  פראיעקט מאדערניזירונג
וועי קאסטומערס דורכאויס קאנסטרוקציע, קיין צוויי נאכאנאנדיגע  -אנגעהאלטנקייט פון סערוויסעס צו טרו

סערוויס ערטער אין דעם זעלבן ריכטונג וועלן זיין פארשלאסן פאר רענאוואציעס אין דעם זעלבן צייט. 
וועי -ויף דער טרומאטאריסטן קענען זען די סערוויס ערטער און פלאנירן זייערע אפשטעלונגען א 

    .עּפ למאביאון אויף דעם אומזיסטן  וועבזייטל אויטאריטעט׳ס
     

, וועלכע איז צו באקומען מאביל עפוועי אויטאריטעט מוטיגט מאטאריסטן צו דאונלאד׳ען איר -די טרו
- פָאן און ענדראוד סעלפָאנס. דער עּפ שטעלט צו פאר מאטאריסטן דירעקטע, עכט-בחינם אויף איי

צייטיגע טראפיק און נאוויגאציע הילף בשעת׳ן זיין אויפ׳ן וועג. מאטאריסטן קענען זיך איינשרייבן פאר 
TRANSalert וועי.-אימעילס, וועלכע באריכטן די לעצטע טראפיק אומשטענדן לענגאויס דער טרו    

     
ניו יארק  און אויף פעיסבוק ביי  @NYSThruwayוועי אויטאריטעט אויף טוויטער -פאלגט נאך דער טרו

    .וועי אויטאריטעט-סטעיט טרו
      

DMV און GTSC טיקעט׳ ָאר איט קליק יארק,  ניו ָאּפ   ׳בָאקל דער אז  מאטאריסטן פאר  דערמאנט 
 מאי פון לויפט  סיעטבעלטס, טראגן פון וויכטיגקייט די איבער באוואוסטזיניגקייט הייבט וועלכס קאמפיין,

  יןקאמפי  DWI-STOP א אין אנטיילנעמען פאליציי ארטיגע און  סטעיט וועלן צוגאב אין . 5 יוני ביז  23
    .31 מאי דורך 27 מאי פון דרייוו׳ען געמינערטע-פעאיגקייט צילנדיג 

     
צו העלפן  עּפ׳ Have a Plan׳דער דעפארטמענט פון מאטאר וויהיקלס מוטיגט דרייווערס צו ניצן דעם 

געפונען א זיכערע וועג אהיים פון א פייערונג וואו מען וועט מעגליך טרונקען. דער אומזיסטער עפ פון 
בט פאר פאנדעישען ערלוי NYS STOP-DWIדעם גאווערנער׳ס טראפיק סעיפטי קאמיטע און דער 

שעיר, און איבערצוקוקן די -באניצער צו דעזיגנירן א דרייווער, באשטעלן א טעקסי אדער א רייד 
קאנסעקווענצען פון אומפעאיגע דרייוו׳ען. באניצער קענען אפילו ניצן דעם עפ צו באריכטן אן  

׳, ׳ענדרויד׳,  אנגעטרונקענער אדער אן אנגע׳דראג׳טער דרייווער. דער עּפ קען מען באקומען פאר ׳עפל
    און ׳ווינדָאוס׳ סמארטפאנס.

     
ניו יארק סטעיט דעפארטמענט פון  און אויף פעיסבוק ביי  @NYSDMVאויף טוויטער  DMVפאלגט נאך  

    . מאטאר וויהיקלס
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