
 
 גאווערנער קעטי האקול  6/9/2022  אויף תיכף ארויסצוגעבן:

 
 

מיליאן דאלארדיגע    84.2גאווערנער האקול אנאנסירט אז קאנסטרוקציע איז אונטערוועגנס אויף 
 אינפראסטראקטור פארבעסערונג פראיעקט אויף ניו יארק סטעיט טרּווועי אין אנאנדאגא קאונטי 

  
ף פראיעקט רעכנט אריין איבערמאכן אויספלאסטערונג, בריק פאררעכטונגען און בריק ערזעצונג אוי 

  I-90א טייל פון 
  

מערערע זיכערהייט פארבעסערונגען רעכענען אריין ברייטערע שָאלדערס, נייע צוימען, נייע שילדן  
 און ראוד צייכענעס 

  
   2023פראיעקט ערווארטעט צו פארענדיגט ווערן אין הערבסט פון 

  
  
מיליאן דאלארדיגע אינפראסטראקטור  84.2גאווערנער קעטי האקול האט היינט אנאנסירט אז א 

( אין אנאנדאגא קאונטי איז אונטערוועגנס. דער פראיעקט  I-90פארבעסערונג פראיעקט אויף די טרּווועי )
(,  I-90ועי )לאנגע טייל פון די טרּוו-מייל-רעכנט אריין איבערגעמאכטע אויספלאסטערונג אויף א פינף

  ראמפע איבערמאכונג, דאס פאררעכטן צוויי בריקן און ערזעצן איין בריק.
  

"די אינפראסטראקטור אינוועסטירונג פראיעקט אויף די טרּווועי אין אנאנדאגא קאונטי אדרעסירט אלטע 
אינפראסטראקטור און פארבעסערט ווייטער די זיכערהייט און פארלעסליכקייט פון אונזער 

  "אינוועסטירן איןהאט גאווערנער האקול געזאגט. טראנספארטאציע סיסטעם אין ניו יארק סטעיט" 
אינפראסטראקטור פראיעקטן איז וויכטיג צו קענען אויפהאלטן מאדערנע און ווירקזאמע געסער וועלכע 

פארבינדן אונזערע קאמיוניטיס און טראנספארטאציע נעטווארקס איבער די גאנצע סטעיט. דורכן  
ו ווערן מער  פארשטערקערן אונזער אינפראסטראקטור דורך פראיעקטן ווי די, איז ניו יארק אויפן וועג צ 

  ווירקזאם, ערפאלגרייך און בליהענד." 
  

( עקזעקיוטיוו דירעקטאר מעטיּו דזשּוניאר דריסקאל Thruway Authorityטרּווועי אויטאריטעט )
"צוריק אינוועסטירן טאל איינקונפט אין די ראודס פאר אינפראסטראקטור פראיעקטן ווי די  האט געזאגט, 

ט אין צענטראל ניו יארק פארמערט די זיכערהייט פאר דרייווערס און  מיליאן דאלארדיגער פראיעק 84
קארן   35,000שטעלט צו וויכטיגע סטרוקטורישע פארבעסערונגען צו דריי בריקן אין די געגנט. מיט בערך 

דורכפארנדיג די טייל פון די טרּווועי טעגליך, שטיצן די פארבעסערונגען ניו יארק'ס עקאנאמיע און זיי  
  די פראדוקטן און סערוויסעס זיך באוועגנדיג ווירקזאמערהייט אריבער די סטעיט." האלטן 

  
( וועלן איבערגעמאכט ווערן אין ביידע ריכטונגען צווישן די מערב זייט  I-90בערך פינף מייל פון די טרּווועי )

-I -פּולטָאן  -רעקיוס )סי 39עלעקטראניקס ּפארקוועי( ביז עקזיט  -ליווערּפול   -)סירעקיוס  37פון עקזיט 
690 - NY Route 690.)  

  



אין די געגנט זענען אריבערגעפירט געווארן צו די מערב ריכטונג ליניעס פאר   I-90אלע טראפיק פון די  
  קאנסטרוקציע אויף די מזרח ריכטונג ליניעס.

  
)מייל   I-90דער פראיעקט רעכנט אויך אריין דאס פאררעכטן די אנאנדאגא ּפארקוועי בריק העכער די 

(, און אזוי אויך  287.25)מייל שילד   I-90 ( און די אנאנדאגא לעיק ַאוטלעט בריק העכער287.11שילד 
 (.  288.13)מייל שילד  I-90באן בריק העכער  CSXדאס ערזעצן די 

  
( ראמפע איבערגעבויט  I-690 - NY Route 690  -פּולטָאן  -)סירעקיוס  39אין צוגאב, וועט די עקזיט  

  -ליווערּפול  -)סירעקיוס  38עקזיט  ווערן, און אויספלאסטערונג פאררעכטונגען וועלן פארענדיגט ווערן ביי 
County Route 57 .)  

  
מערערע זיכערהייט פארבעסערונגען רעכענען אריין ברייטערע שָאלדערס, נייע צוימען, נייע שילדן,  

, וואסער אפלויף פארבעסערונגען און דאס איינפלאנצן  פאר פארמערטע זיכערהייטצוריקשיינענדע ליניעס 
  לעבעדיגע שניי צוימען זענען אויך אריינגערעכנט אין דעם פראיעקט. 

  
וועלן אלע טראפיק ווערן אריבערגערוקט צוריק צו די אריגינעלע אויסשטעל אין די   2022אין הערבסט פון  

  מזרח און מערב ריכטונג ליניעס פאר די ווינטער.
  

אנגעהויבן גלייך בעפאר עקזיט   I-90וועט די מערב ריכטונג ליניעס פון   2023אנגעהויבן אין פרילינג פון  
איבערגעבויט ווערן און אזוי אויך די מערב ריכטונג ליניעס פון די דריי בריקן. דורכאויס  39ביז עקזיט  37

  אין די געגנט. I-90טייל פון די   די צייט וועט אלע טראפיק אריבערגערוקט ווערן צו די מזרח ריכטונג
  

Harrison & Burrowes Bridge Constructors, Inc.  ,פון גלענמאנטNY   איז געשאנקען געווארן די
  .2023דער גאנצער פראיעקט איז ערווארטעט צו זיין פארענדיגט אין הערבסט פון  קאנטראקט.

  
עלעקטראנישע שילדן וואס קענען אויפשפילן מעסעדזשעס זענען אוועקגעשטעלט געווארן צו איינמעלדן  

  דרייווערס איבער די קאנסטרוקציע ארבעט. די ארבעט ווענדט זיך אויף די וועטער און קען זיך טוישן. 
  

דרייווערס ווערן דערמאנט אז אין ניו יארק סטעיט זענען קנסות געטאפלט פַארן פארן שנעל אין אן  
( פון  Work Zone Safety Actארבעט זאנע. אין איינקלאנג מיט דער ארבעט זאנע זיכערהייט געזעץ )

ן ארבעט זאנע , קען דאס באשולדיגט ווערן צוויי אדער מער מאל מיט ספיד פארלעצונגען אין א2005
 ברענגען צו דאס סוספענדירן פון דעם מענטש'ס דרייווער לייסענס. 

  
"אלץ די הויפט ראוד וואס פארבינדט צענטראל ניו סטעיט סענאטארשע רעיטשעל מעי האט געזאגט, 

יארק צו אנדערע טיילן פון די סטעיט, מוזן מיר זיכער מאכן אז די טרּווועי איז זיכער און אויפגעהאלטן  
פאר דרייווערס. דער פראיעקט טוט נישט נאר פאררעכטן די גאס און ארטיגע בריקן אין אנאנדאגא 

באדייטנד די טרּווועי'ס זיכערהייט מיט עטליכע פארבעסערונגען.   קאונטי, נאר עס פארבעסערט אויך
איבער אּפסטעיט פארמעסטן מיר זיך מיט שווערע וועטער געשעענישן וועלכע זייען אן חורבנות אויף  

טרּווועי אויטאריטעט'ס  NYSאונזער אינפראסטראקטור, עס איז דערפאר באגייסטערנד צו זעהן די 
וקנדיג מיט די פארבעסערונגען בשעת'ן אויך שאפן פילע גוטע דזשאבס אין דעם  פראיעקט זיך פאראויס ר

 זעלבן צייט."  
  

'סטע סענאט דיסטריקט 50"קאמיוניטיס אריבער די  סטעיט סענאטאר דזשַאן וו. מעניאן האט געזאגט, 
אלע  זעצן פאר צו בענעפיטירן פון היסטארישע סטעיט אינוועסטירונגען צו פארבעסערן אונזער לאק

- מיליאן דאלארדיגער פראיעקט וועט ברענגען ווידער 84הייוועי אינפראסטראקטור. דער 
ויספלאסטערונג און זיכערהייט פארבעסערונגען לענגאויס פינף מייל פון די ניו יארק סטעיט טרּווועי וואס א



יע און פאררעכטונג  לויפט דורך די הארץ פון צענטראל ניו יארק. עס וועט אויך פינאנצירן די מאדערניזאצ
ראמפעס. איך לויב אויס גאווערנער האקול פאר איר  39פון בריקן און דאס איבערמאכן די עקזיט  

  אנטשלאסענע איבערגעגעבנקייט צו פארבעסערן צענטראל ניו יארק'ס געסער און בריקן." 
  

אויף אונזער   "אונזערע קאמיוניטיס פארלאזן זיךאסעמבלימאן וויליאם מאגנארעלי האט געזאגט, 
טראנספארטאציע נעטווארקס יעדן טאג זיי צו ברענגען וואו זיי דארפן אנקומען. אינוועסטירן אין די  

טרּווועי ווידערהאלט ניו יארק סטעיט'ס איבערגעגעבנקייט צו פארבעסערן אונזער אינפראסטראקטור 
  איבערן סטעיט." 

  
"איינס פון די וויכטיגסטע פליכטן פון  געזאגט,  אנאנאדאגא קאונטי עקזעקיוטיוו רייען מקמעהאן האט

רעגירונג איז צו צושטעלן זיכערע און פארלעסליכע אינפראסטראקטור פאר אונזערע איינוואוינער, און  
אנאנדאגא קאונטי האט א שטאלצע רעקארד פון טוהן גענוי דאס. פונקט אזוי וויכטיג איז צו האבן  

איבערגעגעבנקייט. א דאנק פאר ניו יארק סטעיט און די טרּווועי  שותפים וועלכע טיילן מיט די זעלבע 
  אויטאריטעט פאר די לעצטיגע אינוועסטירונג אין אונזער קאמיוניטי." 

  
כדי צו באקומען די לעצטע אינפארמאציע איבער רייזע אומשטענדן ווערן דרייווערס ערמוטיגט צו  

  iPhoneוואס איז דא צו דַאונלָאודען אומזיסט אויף  טעלעפאן עּפדַאונלָאודען די טרּווועי אויטאריטעט'ס 
דעווייסעס. די עּפ גיבט דרייווער דירעקטע צוטריט צו לעבעדיגע טראפיק און אנווייזונגען   Androidאון 

 הילף בשעת'ן פארן.  
  

פאר די לעצטע טראפיק   רייזנדע מאפערייזנדע קענען אויך באזוכן די טרּווועי אויטאריטעט'ס לעבעדיגע 
  ע.פאר טראפיק אינפארמאצי TRANSalertsדעיטס און זיך איינשרייבן צו באקומען ָאּפ

  
###  
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