
 
 גאווערנער קעטי האקול   6/22/2022 אויף תיכף ארויסצוגעבן:

 
 

גאווערנער האקול מוטיגט ניו יארקער זיך צו גרייטן פאר שווערע שטורעמעס און שווערע רעגן  
 מיטװאך נאכמיטאג אריין אין דאנערשטאג 

  
טיילן פון מערב ניו יארק, פינגער לעיקס, סאוטערן טיער און צענטראל ניו יארק ראיאנען זענען אין  

װאך נאכמיטאג, מיט טייל שטורעמעס קומענדיג  סכנה פון שווערע שטורעמעס אנגעהויבן פון מיט
  מיט שווערע רעגן, גרויסע האגל און שעדליכע ווינטן

  
  אינטשעס פון רעגן פער שעה זענען מעגליך אין געגנטער אין די סאוטערן טיער 2-3

  
פלוצלינגדיגע פארפלייצונגען קענען געשעהן געציילטע שעה׳ן נאך די רעגן הויבט זיך אן אין  

  נידעריגערע געגנטער און וואו עס זענען נישטא קיין גוטע אפלויף סיסטעמען 
  

ניו יארקער ווערן געמוטיגט צו זיין פארזיכטיג און וואכזאם צו טוישנדע וועטער אומשטענדן,  
  באזונדערס ביים אהיימפארן מיטוואך אוונט

  
  

צו גרייטן פאר פאטענציאלע שווערע גאווערנער קעטי האקול האט היינט געמוטיגט ניו יארקער זיך 
וועטערס אין אּפסטעיט ניו יארק אנגעהויבן פון מיטװאך נאכמיטאג. די וועטער סיסטעם איז ערווארטעט  

צו אנברעגען שווערע רעגן און שטורעמעס וועלכע וועלן באטרעפן טיילן פון מערב ניו יארק, די פינגער  
  2-3י סאוטערן טיער, וואו עס איז דא א מעגליכקייט פאר לעיקס, צענטראל ניו יארק און באזונדערס ד

- 1אינטשעס פון רעגן פער שעה. די שטורעמעס קענען נישט נאר פאראורזאכן רונדעס פון שווערע רעגן, 
נעמנדיג אין באטראכט די שטורעם'ס שטייטקייט פון זיך רוקן  –ינטשיגע האגל און שעדליכע ווינטן, נאר א
לייצונגען קענען געשעהן אין נידעריגערע געגנטער און וואו עס זענען נישטא קיין  פלוצלינגדיגע פארפ –

  גוטע אפלויף סיסטעמען אין געציילטע שעה'ן נאך די רעגן הויבט זיך אן.
  

ניו יארקער ווערן געמוטיגט צו זיין גאר פארזיכטיג אויב זיי פארן דורך א באטראפענע געגנט אין לויף פון 
 שעה און זיין אויפמערקזאם מיט לאקאלע וועטער פאראויסזאגער.   24די קומענדיגע 

  
"א געמישעכץ פון שווערע רעגן, שנעלע ווינטן און אביסל האגל איז פאראויסגעזאגט צו איבערדעקן די  

סטעיט אנגעהויבן פון היינט און פארזעצנדיג איבער נאכט, און דאס קען פאראורזאכן פארפלייצונגען אין  
"איך וויל אז ניו יארקער זאלן זיך גרייטן פאר  האט גאווערנער האקול געזאגט.עגנטער", געוויסע ג

שווערע רעגנס אזוי ווי אונזערע סטעיט אגענטורן פאלגן נאך די פאראויסזאגונגען און זענען גרייט צו 
  העלפן אונזערע שכנות'דיגע ניו יארקער, אויב עס פעהלט זיך אויס."

  
( האט שוין ארויסגעגעבן א פארפלייצונג  National Weather Serviceער סערוויס )די נאציאנאלע וועט

ווארענונג פאר קַאיּוגע, טשימָאנג, ָאנטַאריאו, סקיילער, סענעקע, סטיּובען, טיָאוגע, טַאמּפקינס, וועין און 
עטליכע   יעיטס קאונטיס ביז שפעט דאנערשטאג. געגנטער אונטער די ווארענונג וועלן מעגליך זעהן



אינטשעס פון רעגן יעדע איינס. די איבערפליסנדע   3און  1רונדעס פון שטורעמעס פראדוצירנדיג צווישן 
וואסערן קענען פאראורזאכן פארפלייצונגען פון טייכן, איינגאסן, שטרוימען און אנדערע נידעריגערע און  

  אויסגעשטעלטע פלעצער.- פארפלייצונג
  

טער אלערטס און פאראויסזאגונגען, באזוכט די נאציאנאלע וועטער סערוויס'ס פאר א פולע ליסטע פון ווע
. ניו יארקער ווערן אויך ערמוטיגט צו זיך איינשרייבן צו באקומען עמערדזשענסי אלערטס דורכן  בזייטלווע

ן אומזיסטע סערוויס וואס שיקט קריטישע  א — https://alert.ny.govאויף  NY Alertסָאבסקרייבן צו 
  עמערדזשענסי אינפארמאציע צו אייער סעלפאון אדער קאמפיוטער.

  
 Division of Homelandסטעיט דיוויזיע פון היימלאנד זיכערהייט און עמערדזשענסי סערוויסעס )

Security and Emergency Services ,ורעם  "די שט( קאמישאנער דזשעקי ברעי האט געזאגט
האט די מעגליכקייט צו אראפלאזן א גרויסע מאס רעגן אין א קורצע צייט. ניו יארקער, באזונדער די אין די  

סאוטערן טיער, דארפן זיין גרייט. פלוצלינגדיגע פארפלייצונגען איז אן עכטע סכנה אין די סיטואציעס,  
וארענונג, זייט וואכזאם, זעהט אויב דערפאר אויב איר טרעפט זיך אין א געגנט אונטער א פארפלייצונג ו

דרייווט קיינמאל    —אייערע באליבטע און שכנים זענען זיכער, אויב עס זיכער אזוי צו טוהן, און געדענקט 
  נישט אריבער א פארפלייצטע ראוד."

  
  אגענטור פארברייטערונגען

  
   סערוויסעסדיוויזיע פון היימלאנד סעקיוריטי און עמערדזשענסי  

די עמערדזשענסי אפעראציעס צענטער פון די ניו יארק סטעיט דיוויזיע פון היימלאנד סעקיוריטי און 
עמערדזשענסי סערוויסעס האלט א נאענטע אויג אויף וועטער און רייזע אומשטענדן, און זיי וועלן 

צוגעגרייט ארויסצושיקן אלע  קאמוניקירן מיט ארטיגע רעגירונג אינסטאנצן. דער סטעיט'ס זאפאסן ווערן 
פארבינדענע געברויכן, -מיטלען פאר ארטיגע רעגירונגס אינסטאנצן צו שטיצן סיי וועלכע שטורעם-הילפס

זעקלעך, דזשענערעיטארס, פעלדבעטלעך, קאלדרעס און  -אריינרעכענענדיג פאמפס, טשעינסָאוס, זאמד
 באטלעך וואסער.  

  
  טראנספארטאציע דעּפארטמענט

אנספארטאציע דעפארטמענט פאלגט נאך די וועטער אומשטענדן און איז גרייט זיך צו אפרופן דער טר 
סופערווייזערס און אפערעיטערס. אלע פעלד שטאב מיטגלידער זענען גרייט  3,370מיט איבער 

  אריינצושפרינגען און רעאגירן. שטאב מיטגלידער קענען אויסגעשטעלט ווערן אין סיי וועלכע סארט אפרוף
מאנשאפט לויט ווי עס נויטיגט זיך )פארפלייצונג אפרוף, מאכן טשיּפס פון ביימער, לאדנען און שלעפען,  

סּוער דזשעט, קָאט ענד טָאס, טראפיק סיגנאל, א.א.וו.(. די צאלן פון עקוויּפמענט אין די סטעיט זענען ווי 
  פאלגנד:

  

  גרויסע דאמפ טראקס 1,616 •

  גרויסע לאודערס 317 •

  קסקעוועיטער אויף טרעקס און רעדערע 87 •

  טשיפערס 77 •

  גרעידערס 20 •

  סוויּפערס 43 •

  וואקיום טראקס מיט סוער דזשעטס 7 •

  קרו באקעט טראקס-בוים 15 •

  
  וועי אויטאריטעט-טרו

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Falerts.weather.gov%2Fcap%2Fny.php%3Fx%3D1&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C0aaa4a1a03cd40f718f608da5488797c%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637915242408296079%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=VOOVvCoMA%2FCZ02JVyXrqikCEWJIJu8nj%2FqGFrE8lW0w%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%7C0aaa4a1a03cd40f718f608da5488797c%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637915242408296079%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=tpO5GL5o9vqFxuxzAPk2BiE%2F1GSmp%2BF8v74HfwJPiR8%3D&reserved=0


אפערעיטערס און סופערווייזערס גרייט זיך אפצורופן צו סיי  632וועי אויטאריטעט האט -די טרו
גרויסקייט - דער פארפלייצונג אינצידענטן לענגאויס דעם סטעיט מיט קליינע ביז מיטלוואספארא ווינט א 

ּבָאורדס, באוועגיגע ליכט   VMSטראקס, גרויסע לָאודערס, באוועגיגע -און דָאמּפ-עקסקעוועיטער, ּפלאו
שלעפער טרעילערס, ווי אויך  -טורעמס, קלענערע דזשענערעיטערס, קלענערע ּפָאמּפס און אויסריכטונג

שילדן און אנדערע טראפיק קאנטראל מיטלען וועלכע זענען גרייט פאר סיי וואספארא דיטָארס אדער  
טוישן די מעסעדזש וואס שטייט אויף זיי און  ראוד פארשליסונגען. עלעקטראנישע שילדן וועלכע מען קען 

  וועי.-סָאושעל מידיע ווערן גענוצט צו ווארענען דרייווערס וועגן וועטער אומשטענדן אויף די טרּו
  

  די צאלן פון עקוויּפמענט אין די סטעיט זענען ווי פאלגנד: 

  גרויסע און קליינע דָאמּפ טרָאקס 360 •

  לאודערס 62 •

  טרעילערס 34 •

  וואקיום טרָאקס 5 •

  עקסקעוועיטערס 16 •

  האלץ טשיּפערס 9 •

  טשעינסָאוס 99 •

  לופט טרָאקס 19 •

  סקיד סטיערס 22 •

  באוועגיגע דזשענערעיטערס 84 •

  רוקעדיגע לעקטער יוניטס 68 •

  
וואס איז דא צו דַאונלָאודען אומזיסט אויף   טעלעפאן עּפדי טרו ערמוטיגט דרייווערס צו דַאונלָאודען איר 

iPhone  אוןAndroid .אטאריסטן דירעקטע לעבעדיגע טראפיק  דער עפ שטעלט צו פאר מ דעווייסעס
צייטיגע טראפיק אינפארמאציע און נאוויגאציע הילף בשעת מען איז אויפ׳ן וועג.  -קאמערעס, עכט

אימעילס וועלכע שטעלן צו לעצטיגע טראפיק   TRANSalertדרייווערס קענען זיך אויך איינשרייבן פאר 
, און באזוכן Twitterאויף  @ThruwayTrafficוועי, פַאלָאווען -אומשטענדן לענגאויס דער טרו

thruway.ny.gov וועי און -צו זען אן אינטעראקטיווע מאפע וואס ווייזט טראפיק אומשטענדן פאר די טרו
  אנדערע ניו יארק סטעיט שאסייען.

  
 דעפארטמענט פון ענווייראנמענטאלע אפהיטונג  

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

אנטוויקלענדע מצב און פאטראלירן אקטיוו די געגנטער און אינפראסטרוקטור וואס שטייט אויס געטראפן  
מיטלען וואס זענען פאראן, אריינרעכענענדיג שנעלע וואסער  -ו ווערן פון די שווערע וועטער. אלע הילפסצ

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

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

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

  
  ניו יארק ּפַאווער אויטאריטעט / קאנאל קארפארעישען

( און ניו יארק סטעיט  New York Power Authority, NYPAדי ניו יארק סטעיט ּפַאווער אויטאריטעט )
( האלטן אן אויג אויף אומשטענדן און New York State Canal Corporation) קאנאל קארפארעישען

און קאנאלן פארשטייער וועלן   NYPAגרייטן צו אלע אפרוף מיטלען פאר די בעפארשטייענדע וועטער. 
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שטיין אין נאענטע פארבינדונג מיט סטעיט, קאונטי, און לאקאלע עמערדזשענסי איינגעשטעלטע, וואו  
טראנסמיסיע און אנדערע איינגעשטעלטע   NYPAשטייט אויך גרייט צו שיקן  NYPAנויטיג. 

ארויסצוהעלפן אויב נויטיג. די קאנאל קארפארעישען וועט אפדעיטן דעם פובליק לויט ווי עס וועט זיך 
)מעלדונג פאר שיפלער( אלערטס. מיטגלידער פון די פובליק  Notice to Marinersנויטיגן דורך אירע 

  .קאנאל קארפארעישען'ס וועבזייטלזיך איינשרייבן צו באקומען די מעלדונגען אויף די קענען 
  

 דעפארטמענט פון פובליק סערוויס  
ארבעטער גרייט אויסצופירן שאדן אפשאצונגען, אפרוף,   5,500ניו יארק'ס יוטיליטי פירמעס האבן בערך 

פארריכטונג און צוריקשטעלונג ארבעט איבער ניו יארק סטעיט, פאר די היינטיגע וועטער. אגענטור  
ון יוטיליטי פירמעס דורכאויס די וועטער געשעעניש  שטאב מיטגלידער וועלן אכט געבן אויף די ארבעט פ

און פארזיכערן אז יוטיליטי פירמעס שטעלן צו די נויטיגע מאנשאפטן צו די ראיאנען וועלכע ווערן דאס  
 מערסטע באטראפן.  

  
 ניו יארק סטעיט פאליציי  

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

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

  
  שווערע וועטער זיכערהייט עצות

  גרייטקייט

איר זאלט װיסן די קאונטי װאו איר װאױנט און די נעמען פון דערנעבענדע שטעט. שווערע וועטער   •
  ווארענונגען ווערן ארויסגעגעבן אויף א קאונטי באזיס.

די זיכערסטע וועג פון אייער היים אדער ביזנעס צו הויכע, זיכערע ערד אין פאל וואס    לערנט אפ •
  איר דארפט זיך ארויסיאגן פונדערהיים.

אנטוויקלט א 'פאמיליע אנטלויף' פלאן און מאכט איבונגען דערויף און באשטימט א פלאץ וואו   •
  טיילט.פאמיליע מיטגלידער וועלן זיך צוזאמטרעפן אויב זיי ווערן צו

מאכט א פרטיות'דיגע ליסטע פון אלע װערטפולע זאכן, ארײנגערעכנט מעבעל, קלײדער און   •
  אנדערע פערזענליכע חפצים. האלט די ליסטע אין א פארזיכערטע פלאץ.

לייגט אוועק אן עמערדזשענסי מאגאזין פון עסן קאנעס, מעדיצינען און ערשטע הילף סוּפלייס און  •
  וואסער אין ריינע פארמאכטע קאנטעינערס.-אלט טרונקוואסער צו טרונקן. ה

  פלאנירט װאס צו טוהן מיט אייערע שטוב חיות. •

האלט מיט זיך א ּפארטעבעל ראדיאו, פלעשלייטס, עקסטערע באטעריעס און עמערדזשענסי  •
  קאכן עקוויּפמענט.

האקט, איז האלט אייער קאר אנגעפילט מיט גאז אדער געטשארדזשט. אױב לעקטער איז אפגע •
מעגליך אז גאזאלין סטאנציעס װעלן נישט קענען פאמפן ברענשטאף פאר עטליכע טעג. האלט א  

  קליינע דיזעסטער סוּפליי פעקל אין די טרָאנק פון אייער קאר.

 האלטס דיזעסטער סופלייס ביי דער האנט, אריינגערעכנט:   •

  פלעשלייט און עקסטערע באטעריעס-
  א און עקסטערע באטעריעסאפערירטע ראדי-באטעריע-
  עיד קיט און אנווייזונגען ביכל-פירסט-
  עמערדזשענסי עסנווארג און וואסער-
  עלעקטרישע קען ָאוּפענער-נישט-
  וויכטיגע מעדיצינען-
  קארטלעך ATMטשעקבוק, קעש, קרעדיט קארטלעך, -
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  פלוצימדיגע פארפלייצונגען

דרייוו'ען אויף א פארפלייצטע ראוד. דרײט זיך אום און נעמט אן  פרובירט נישט קיינמאל צו  •
  אנדערע װעג. 

  אױב װאסער הײבט אן גיך זיך הייבן ארום אײך, פארלאזט זאפארט די קאר. •

באוועגיגע פארפלייצונג  -באוועגיגע װאסערן. צוויי פיס שנעל -שאצט נישט אונטער די כוח פון גיך •
קאר, און וואסער וואס ציט זיך בלויז צוויי מייל א שעה קען  וואסער וועלן אונטערהייבן אייער 

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

  אויב איר זענט אין אן אפענעם שטח.

ארט, שטייט אוועק פון ביימער. אויב עס איז נישט דא  -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 זיכערהייט עצות, באזוכט די ניו יארק סטעיט דיוויזיע פון היימלאנד זיכערהייט און 

  . www.dhses.ny.gov/safetyעמערדזשענסי סערוויסעס זיכערהייט עצות וועבזייטל אויף 
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