
 
 גאווערנער קעטי האוקול   6/16/2022  אויף תיכף ארויסצוגעבן:

 
 

גאווערנער האוקול מוטיגט ניו יארקער זיך גרייט מאכן פאר פארשפרייטע שטורעמעס לענגאויס  
 דעם סטעיט אריינגערעכנט שווערע דונערשטורעמעס אין ָאּפסטעיט ראיאנען  

    
טיילן פון די מערב ניו יארק, פינגער לעיקס, סאוטערן טיער, צענטראל ניו יארק, מאוהאק וואלי און  

ראיאנען העכער אויסגעשטעלט פאר שווערע דונערשטורעמעס אנגעהויבן  נארט קאנטרי 
 דאנערשטאג נאכמיטאג  

    
הויפט זארגן זענען שעדליכע שטארקע ווינטן וועלכע קען פאראורזאכן עלעקטרישע אויסלעשונג,  

אראפגעפאלענע ביימער און צווייגן, אראפגעפאלענע עלעקטרישע דראטן און לאקאליזירטע 
 ליגענדע ערטער - ען אין נידעריגאנפלייצונג

  
ניו יארקער ווערן געמוטיגט צו זיין וואכזאם און באווארנט דורכאויס דעם אוונט קָאמיּוט אום 

 דאנערשטאג 
    
    

גאווערנער קעטי האוקול האט היינט געמוטיגט ניו יארקער זיך צו גרייט מאכן פאר שטארקע און שווערע 
דונערשטורעמעס אין דעם פָארקעסט אום דאנערשטאג, איבערהויפט אין טיילן פון די מערב ניו יארק,  

ראיאנען און בלייבן פינגער לעיקס, סאוטערן טיער, צענטראל ניו יארק, מאוהאק וואלי און נארט קאנטרי 
וואכזאם איבער די וועטער דורכאויס דעם טאג. שווערע וועטער וועט זיך ווארשיינליך אנהויבן 

    דאנערשטאג נאכמיטאג און אנהאלטן ביז׳ן אוונט.
  

״מען רישט זיך אויף פארשפרייטע שטורעמעס, און טארנאדאס זענען אויך מעגליך לענגאויס דעם סטעיט  
האט  וועלן ווייטער האלטן א נאענטן אויג אויפ׳ן פָארקעסט דעם רעשט פונ׳ם טאג,״  היינט און מיר 

״איך מוטיג שטארק יעדן איינעם וואס איז אינ׳ם גאנג פונ׳ם שטורעם צו   גאווערנער האוקול געזאגט.
האלטן א נאענט אויג אויף אייער ארטיגע וועטער פָארקעסט פאר באטרעפונגען דורכאויס דעם נאכמיטאג  

 און אוונט.״  
  

דער נאציאנאלער וועטער סערוויס׳ס שטורעם פאראויסזאגן צענטער האט געשטעלט א גרויסן חלק פונ׳ם 
סטעיט אין א געהעכערטע ריזיקע פאר שווערע דונערשטורעמעס. עס איז דא הויכע קאנפידענץ אז  

אראפגעפאלענע ביימער   עטליכע שטורעמעס וועלן ברענגען שעדליכע ווינטן וועלכע קענען פאראורזאכן
וועלכס קען רעזולטירן אין אויסלעשונגען, האגן ביז איין אינטש אין רונדיגקייט  —און עלעקטרישע דראטן  

און מעגליך נאך גרעסער, און שווערע רעגנס וועלכע קענען פאראורזאכן פלוצימדיגע פלייצונג 
    אינצידענטן.

    
נייע רעגנגאס סומעס אויף ביז איין אינטש זענען מעגליך אין די צענטראל ניו יארק, פינגער לעיקס,  

מאוהאק וואלי און נארט קאנטרי ראיאנען, מיט ביז א האלב אינטש רעגן לענגאויס דעם רעשטן טייל  
 פונ׳ם סטעיט. 



     
ויסעס קאמיסיאנערין דזשעקי  סטעיט אפטיילונג פון היימלאנד סעקיוריטי און עמערדזשענסי סערו

״ניו יארקער זאלן זיך איצט גרייט מאכן פאר פאטענציעלע שווערע  ברעי האט געזאגט,
דונערשטורעמעס וועלכע קענען באטרעפן דעם מערסטן טייל פונ׳ם סטעיט שפעטער היינט. זייט 

ן דורכאויס דעם  אויפמערקזאם פאר אייער ארטיגע פָארקעסט אזוי ווי אומשטענדן קענען זיך ענדער
נאכמיטאג און, אויב איר מוזט פארן שפעטער אין טאג, קוקט נאך דעם פָארקעסט בעפאר איר לאזט זיך  
ארויס, גייט פאמעליך, און געדענקט דעם כלל פון פלייצונג זיכערהייט אין אייער קאר, אייגנטליך: קערט  

    זיך צוריק, און ווערט נישט דערטראנקען.״
    

יסטע פון וועטער ווארענונגען און פָארקעסטן, באזוכט דעם נאציאנעלן וועטער סערוויס ביי פאר א פולע ל
rts.weather.govhttps://ale.   ניו יארקער ווערן אויך געמוטיגט זיך אויפצושרייבן פאר עמערדזשענסי

, א בחינם׳דיגער סערוויס וואס https://alert.ny.govעלערט׳ אויף  NYמודעות דורך סּובסקרייב׳ען צו ׳
 וויכטיגע עמערדזשענסי אינפארמאציע צו אייער סעלפָאן אדער קאמפיוטער.  -שטעלט צו קריטיש

     
 אגענטור פארברייטערונגען  

    
 דיוויזיע פון היימלאנד סעקיוריטי און עמערדזשענסי סערוויסעס  

דער עמערדזשענסי אפעראציעס צענטער פון ניו יארק סטעיט אפטיילונג פון היימלאנד סעקיוריטי און 
עמערדזשענסי סערוויסעס האלט א נאענט אויג אויף וועטער און רייזע אומשטענדן, און וועט קאארדינירן 

מיט ארטיגע רעגירונג אינסטאנצן. דער סטעיט׳ס זאפאסן ווערן צוגעגרייט אויף אפרוף געברויכן 
- מיטלען פאר ארטיגע רעגירונגס אינסטאנצן צו שטיצן סיי וועלכע שטורעם-ארויסצושטעלן אלע הילפס

זעקלעך, דזשענערעיטארס,  -פארבינדענע געברויכן, אריינגערעכנט פאמפס, טשעינסָאוס, זאמד 
 רעס און באטלעך וואסער.  פעלדבעטלעך, קאלד

    
 דעפארטמענט פון טראנספארטאציע  

דער סטעיט דעפארטמענט פון טראנספארטאציע האלט אן אויג אויף וועטער אומשטענדן און איז גרייט 
 געצייג:  -זיך אפצורופן צו די בעפארשטייענדע וועטער אומשטענדן מיט די פאלגענדע הילף

 גרויסע דָאמּפ טרָאקס   1,430 •
 גרויסע לָאודערס   296 •
 עקסקעוועיטער אויף טרעקס און רעדער   77 •
 טשיּפערס  72 •
 טרַאקטָאר טרעילערס   39 •
 טרַאפיק טורעם פלאטפארמעס   29 •
 וואסער טאנקערס   22 •
 ווַאקיּום טרָאקס מיט סּוער דזשעטס   15 •
 מאנשאפט בָאקעט טרָאקס  -בוים 13 •

    
 וועי אויטאריטעט  -טרו

אפערעיטערס און סופערווייזערס גרייט זיך אפצורופן צו סיי  633וועי אויטאריטעט האט -די טרו
פארבינדענע אינצידענטן לענגאויס דעם סטעיט מיט קליינע ביז -וואספארא ווינט אדער פלייצונג

ס  ע-עם-טרָאקס, גרויסע לָאודערס, באוועגיגע ווי-מיטלמעסיגע עקסקעוועיטער, שארער און דָאמּפ
-ּבָאורדס, באוועגיגע ליכט טורעמעס, קלענערע דזשענערעיטערס, קלענערע ּפָאמּפס און אויסריכטונג

שלעפער טרעילערס, ווי אויך שילדן און אנדערע טראפיק קאנטראל מיטלען וועלכע זענען גרייט פאר סיי  
טן און סאושעל מעדיע  ענדערן פעאיגקיי- וואספארא דיטּורס אדער ראוד פארשליסונגען. שילדן מיט אנזאג 

 וועי.  -ווערן געניצט צו ווארענען מאטאריסטן וועגן וועטער אומשטענדן אויף דער טרו 

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Falerts.weather.gov%2F&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C743a8899eb14426923a408da4fb25bc7%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637909924710113002%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=SPKREO0Rfb95AgIxnSCLjjt9JMpmlEWXBpXkXM4Q09I%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%7C743a8899eb14426923a408da4fb25bc7%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637909924710113002%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=38q6HDWH3IWIv9KRaQ1Zx6g7QL7IaWx7R%2FUdjGb8PxU%3D&reserved=0


    
 אויסריכטונגען איבער׳ן סטעיט זענען ווי פאלגענד:  

 גרויסע און קליינע דָאמּפ טרָאקס   354 •
 לָאודערס   63 •
 טרעילערס   33 •
 ווַאקיום טרָאקס   6 •
 עקסקעוועיטערס   16 •
 ש טשיּפער בראָ  10 •
 טשעינסָאוס  99 •
 לופט טרָאקס   19 •
 סקיד סטיערס   21 •
 באוועגיגע דזשענערעיטערס   84 •
 באוועגיגע באלייכטונג יוניטס  68 •

    
וועלכע עס איז צו באקומען  מאביל עפוועי אויטאריטעט ראט פאר מאטאריסטן צו דאונלאד׳ען איר  -די טרו

דער עּפ שטעלט צו פאר מאטאריסטן דירעקטע   סמארטפאנס.  ענדראודאון  פאן-אייבחנם אויף 
צייטיגע טראפיק אינפארמאציע און נאוויגאציע הילף בשעת מען איז -ט לעבעדיגע טראפיק קאמערעס, עכ

אימעילס, וועלכע שטעלן צו   TRANSalertאויפ׳ן וועג. מאטאריסטן קענען זיך אויך אויפשרייבן פאר 
  ThruwayTraffic@וועי, נאכפאלגן -באריכטן איבער די לעצטע טראפיק אומשטענדן לענגאויס דער טרו

צו זען אן אינטעראקטיווע מאפע וואס ווייזט טראפיק  thruway.ny.govאויף טוויטער, און באזוכן 
 רק סטעיט שאסייען. וועי און אנדערע ניו יא-אומשטענדן אויפ׳ן טרו

    
 דעפארטמענט פון ענווייראנמענטאל אפהיטונג 

DEC  ענווייראנמענטעל קאנסערוועישען פאליציי אפיצירן, וואלד רעינדזשער, עמערדזשענסי
פארוואלטונג שטאב, און ראיאנישע מאנשאפט זענען אויף דער וואך און האלטן אן אויס אויף דער  

אנטוויקלענדע מצב און פאטראלירן אקטיוו די געגנטער און אינפראסטרוקטור וואס שטייט אויס געטראפן  
ו ווערן פון די שווערע וועטער. אלע אייגנשאפטן וואס זענען פאראן, אריינגערעכנט סוויפט וואסער  צ

 ראטעווען מאנשאפטן, זענען פלאצירט צו העלפן מיט סיי וועלכע עמערדזשענסי אפרוף.  
    

 אפיס פון פארקס, פארוויילונג, און היסטארישע אפהיטונג  
ארק באאמטע זענען אויף דער וואך און האלטן א נאנטן אויג אויף די  ניו יארק סטעיט פארק פאליציי און פ

אדער רופן  parks.ny.govוועטער אומשטענדן און באטרעפונגען. פארק באזוכער זאלן נאכקוקן אויף 
 זייער ארטיגע פארק אפיס פאר די לעצטע אפדעיטס וועגן פארק שעה׳ן, עפענונגען, און פארשליסונגען.  

    
 פון פובליק סערוויס  דעפארטמענט 

ארבעטער גרייט אויסצופירן שאדן אפשאצונגען,   5,500ניו יארק׳ס יוטיליטי פירמעס האבן אומגעפער 
אפרוף, פארריכטונג און אויפריכטונג ארבעט לענגאויס ניו יארק סטעיט. אגענטור שטאב מיטגלידער וועלן 

י וועטער אומשטענדן און פארזיכערן אז  אכט געבן אויף די ארבעט פון יוטיליטי פירמעס דורכאויס ד
 יוטיליטי פירמעס שטעלן צו די נייטיגע מאנשאפטן צו די ראיאנען וועלכע ווערן דאס מערסטע באטראפן.  

    
 ניו יארק סטעיט פאליציי  

סטעיט פאליציי זענען גרייט ארויסצושטעלן נאך טרופערס, ווי נויטיג, צו אפעקטירטע ערטער. אלע  
דרייוו וויהיקלס און יוטיליטי טעסק -וויל-ע וויהיקלס פון סטעיט פאליציי, אריינגערעכנט פָאר ספעציעליזירט

וויהיקל, ווערן גרייט געמאכט אויף באלדיגע אפרוף. אלע טרופ עמערדזשענסי ענערגיע קראפט און  
 קאמוניקאציע אויסריכטונגען זענען גע׳טעסט געווארן.  

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.thruway.ny.gov%2Ftravelers%2Fmobile-app.html&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C743a8899eb14426923a408da4fb25bc7%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637909924710113002%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=IABtX6D9RDf5NO4Fvcvz22%2FqI80u3Aae72vkqw6eM4o%3D&reserved=0
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 יטאריטעט  מעטראפאליטען טראנספארטאציע או 

( האלט א נאענט אויג אויף וועטער  MTAדי מעטראפאליטען טראנספארטאציע אויטאריטעט ) 
ארבעטער וועלן שטיין גרייט זיך  MTAאומשטענדן צו פארזיכערן זיכערע און פארלעסליכע סערוויס. 

לענע ביימער  פארבינדענע נושאים און אוועקפירן סיי וועלכע אראפגעפא-אפצורופן צו סיי וועלכע וועטער
 וועלכע קענען פאלן איבער באן רעלסן.  

    
פאר די לעצטע סערוויס אפדעיטס און זיך   new.mta.infoקאסטומער ווערן געמוטיגט נאכצוקוקן אויף 

צייטיגע  -האלטן וואך בשעת׳ן נאוויגירן דעם סיסטעם. קאסטומערס זאלן זיך אויך אויפשרייבן פאר עכט
׳ס עּפס:  MTAאדער אימעיל. די מודעות קען מען אויך באקומען דורך די   סערוויס מודעות דורך טעקסט

NYMTA, Long Island Rail Road Train Time  אוןMetro-North Train Time . 
    

 פארט אויטאריטעט 
שנעלקייט איינצוימונגען קענען מעגליך   די פארט אויטאריטעט האלט אן אויג אויף וועטער אומשטענדן. 

פאסאזשירן דורך  עקט ביי די בריקן, ווי אויך לענגאויס די וועגן וועלכע פירן צו און אוועק פון זיי.זיין אין עפ
די פארט אויטאריטעט׳ס איינריכטונגען זענען דערמוטיגט זיך צו פארבינדן דירעקט מיט 

טראנספארטאציע פירער און עירליינס פאר די לעצטע אינפארמאציע וועגן אפהאלטונגען און 
פאר די לעצטע אינפארמאציע איבער פארט אויטאריטעט איינריכטונגען, ביטע קוקט נאך   פונגען.אפרו

מאביל   PA, אדער דאונלאוד׳ט איינע פון די מודעות PAאויף סאושעל מעדיע, שרייבט אייך איין פאר 
 PATHצייטיגע אפדעיטס און ווארענונגען פאר -כטוועלכע באזארגן ע  RidePATHעפס, אריינגערעכנט 

 סערוויס.  
    

 שווערע וועטער זיכערהייט עצות  
  

 צוגעגרייטקייט 

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

אנטװיקלט און חזר'ט איבער א 'פאמיליע אנטלױפן' פלאן און באשטימט א צוזאמענטרעף   •
 פלאץ אױב משפחה מיטלידער װערן אפגעזונדערט אײנער פונעם אנדערן.  

מאכט א דייטליכע ליסטע פון אלע װערדפולע זאכן, ארײנגערעכנט מעבל און צוגעהערן,  •
 י ליסטע אין א פארזיכערטע ארט.  קלײדער און אנדערע פערזענליכע חפצים. האלט ד

קלויבט אייך צוזאם עמערדזשענסי סופלייס פון עסנווארג אין קענס, מעדיצינען, און  •
וואסער אין ריינע פארמאכטע  -עיד סופלייס און וואסער צו טרינקען. האלט טרונק-פירסט

 קלאזעטס.  

   מאכט אייך א פלאן װאס צו טון מיט אייערע ּפעטס. •

א באוועגיגע ראדיא, פלעשלײטס, עקסטערע בעטעריס און  האלטס ביי זיך  •
 עמערדזשענסי קאך געצייג צו די האנט. 

האלטס אייער אויטא אנגעפילט מיט גאז אדער פולקאם גע׳טשארדזש׳ט. אויב ווערט  •
אויסגעלאשן די לעקטער וועלן גאזאלין סטאנציעס מעגליך נישט קענען געבן קיין  

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

 פלעשלײטס און עקסטערע בעטעריס   •

 בעטערי־באקרעפטיגטע ראדיא און עקסטערע בעטעריס   •

 ערשטע הילף פעקל און אנװײזונגען   •

 עמערדזשענסי עסנװארג און װאסער   •

 נישט עלעקטרישער קען עֿפענער   •

 נױטיגע מעדיצינען   •

 קארטלעך   ATMטשעקבוק, קעש, קרעדיט קארטלעך,  •

    
 פלוצימדיגע פלייצונגען  

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

 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 •

וואסער וועלן אונטערהייבן אייער קאר, און וואסער וואס ציט זיך בלויז צוויי מייל א שעה קען  
 פון א ראוד אדער בריק.   אראפווישן קאר

    
 בליצן  

כלל: אויב דער צייט צווישן ווען איר זעט א בליץ און הערט ווי עס דונערט   30-30פאלגט נאך דער  •
ארט  - סעקונדעס, איז דער בליץ גענוג נאענט אייך צו דערכאפן. זוכט אויס א שוץ 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.  
    

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