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גאווערנער קעטי האוקול

גאווערנער האוקול מוטיגט ניו יארקער זיך צו גרייטן פאר עקסטרעמע היצן אנגעהויבן דינסטאג
הויכע היצן און פייכטקייט ערווארטעט צו אפעקטירן דאס רוב פונ׳ם סטעיט פון דינסטאג ביז
דאנערשטאג מיט היץ אינדעקס ציפערן אין די הויכע 90׳ער און נידעריגע 100׳ער
גאווערנער האוקול מוטיגט ניו יארקער צו באזוכן ראיאנישע קילונג צענטערס ,בלייבן אינעווייניג און
נאכקוקן אויף עמפינדליכע שכנים וויבאלד עקסטרעמע היץ און פייכטקייט שטעלט אין געפאר יעדן,
און איבערהויפט עלטערע טיילן פון דער באפעלקערונג און קליינע קינדער
גאווערנער קעטי האוקול האט היינט געמוטיגט ניו יארקער לענגאויס דעם סטעיט זיך צו גרייטן פאר
געפארפולע היץ אומשטענדן אנגעהויבן דינסטאג און ערווארטעט אנצוהאלטן ביז דאנערשטאג אלס א
קאמבינאציע פון הייסע טעמפעראטורן און מיטלמעסיג ביז הויכע פייכטקייט שטאפלען זענען ערווארטעט
צו פאראורזאכן היץ אינדעקס ציפערן אין די 90׳ער און פאטענציעל די נידעריגע 100׳ער אין געוויסע
ערטער ,אריינגערעכנט דעם ניו יארק סיטי ראיאן.
אום דינסטאג וועט דער דראונג פון געפארפולע הויכע היצן וועלן זיין דאָ ונסטעיט אין ניו יארק סיטי ,לאנג
איילענד און אונטערשטער טייל מיטל-הודסאן ראיאנען .ביז מיטוואך ,וועט דאס רוב פונ׳ם סטעיט זיין
באדעקט מיט הויכע היצן און פייכטקייט און טעמפעראטורן וועלן שוועבן ארום  95גראד .אום
דאנערשטאג ,וועלן דאונסטעיט ראיאנען ווארשיינליך מיטמאכן די מערסט געפארפולע היצן אומשטענדן,
מיט היץ אינדעקס ציפערן איצט ערווארטעט צו ברעכן דםע -100גראד צייכן.
״די קומענדע עטליכע טעג וועלן ברענגען עקסטרעמע היצן לענגאויס דעם סטעיט מיט מסוכן׳דיגע היץ
מעסטער פאטענציעל גרייכן ביז אין די 100׳ער,״ האט גאווערנער האוקול געזאגט .״איך מוטיג אלע ניו
יארקערס זיך צו גרייטן פאר היץ און פייכטקייט די וואך און צו האלטן א נאענט אויג אויף די וועטער איבער
די קומענדע ּפאָ ר טעג .אלס ניו יארקער ,פאסן מיר אויף איינער אויפ׳ן צווייטן ,און דעריבער ,פארגעסט
נישט אריינצוקוקן אויף שכנים ,איבערהויפט עלטערע מענטשן ,פאמיליעס מיט קליינע קינדער און
מענטשן מיט אומפעאיגקייטן.״
ניו יארק סטעיט אפטיילונג פון היימלאנד סעקיוריטי און עמערדזשענסי סערוויסעס קאמיסיאנערין
דזשעקי ברעי האט געזאגט ,״די תוצאות פון הויכע היצן און פייכטקייט אין לויף פון א פאר טעג שאפט
מסוכן׳דיגע אומשטענדן וואס קען פירן צו היץ אנגעשטרענגטקייט און קראנקהייט .ניו יארקער זאלן טון
דאס בעסטע וואס זיי קענען אויף צו בלייבן אינעווייניג און צו טרונקען אסאך וואסער .אויב איר וועלט אויס
צו מאכן עקסערסייז אדער צו ארבעטן אינדרויסן ,פרובירט דאס צו טאן אין פרימארגן אדער אוונט שעה׳ן
ווען די זון גייט ארונטער ,און טעמפעראטורן זענען נישט אזוי עקסטרעם.״

״יולי איז געווענטליך איינע פון די הייסטע צייטן פון יאר אין אונזער סטעיט ,און ווען די טעמפעראטור
הייבט זיך איז וויכטיג פאר אונז צו ווערן מער וואכזאם איבער באשיצן אונזערע מערסט עמפינדליכע
איינוואוינער פון די עקסטרעמע היצן ,אין צוגאב צו האלטן קליינע קינדער אפגעהיטן פון די סכנה פון
הייסע קאַ רס ,טראָ קס אדער ווענס,״ האט געזאגט ניו יארק סטעיט סעקרעטאר פון סטעיט ראבערט
דזשעי .ראדריגעז ,וועלכער זעט אויף דער ניו יארק סטעיט אפטיילונג פון קאָ נסּומער באשיצונג .״צו
העלפן ראטעווען לעבנס און אפהאלטן טראגעדיעס ,מוטיג איך אלע ניו יארקער זיך צו לערנען א פאר
זיכערהייט עצות און איינצופירן באווארעניש מאסנאמען צו פארזיכערן די וואוילזיין פון די קינדער אין זייער
באהיט אדער סיי וועלכע קינד זיי טרעפן אין א סכנה.״
ניו יארקער זאלן האלטן אן אויג אויף די לאקאלע וועטער אינפארמאציע פאר די לעצטע וועטער באריכטן.
פאר א פולע ליסטע פון וועטער אפוואכן ,ווארענונגען ,ראטן ,און די לעצטע פאראויס־באריכטן ,באזוכט
דעם נאציאנעלע וועטער סערוויס וועבזייטל.
דער ניו יארק סטעיט העלט דעפארטמענט דערמאנט אויך ניו יארקער אז היץ איז דער נומער איינס
וועטער-פארבינדענע טויטפאל-אורזאך אין די פאראייניגטע שטאטן .היץ-פארבינדענע טויטפעלער און
קראנקהייטן זענען פארמיידליך ,און דאך ליידן פילע מענטשן פון די ווירקונגען פון עקסטרעמע היצן.
געוויסע יחידים זענען אויף א העכערע ריזיקע פאר היץ-פארבינדענע קראנקהייט ווי אנדערע .ניו יארקער
זאלן זיך לערנען די ריזיקע פאקטארן און סימפטאמען פון היץ-פארבינדענע קראנקהייטן צו באשיצן זיך
זעלבסט און זייערע באליבטע.
סימפטאמען פון היץ סטראוק אריינגערעכנט:
• הייסע ,טרוקענע ,רויטע הויט
• א שנעלע ּפּולס
• שנעלע און נישט-טיף אטעמען
• א קערפער טעמפעראטור העכער ווי 105°
• פארלירן אויפמערקזאמקייט ,צעמישטקייט ,און  /אדער פארלוסט פון באוואוסזיניגקייט.
ניו יארקער קענען זיך לערנען מער ,אריינגערעכנט לאקאציעס פאר קילונג צענטערס ,ביי דעם ספעציעל
געאייגנטע וועבזייטל דא.
אגענטור פארברייטערונגען
דיוויזיע פון היימלאנד סעקיוריטי און עמערדזשענסי סערוויסעס
דעם ׳עמערדזשענסי אפעראציעס צענטער׳ פון ניו יארק סטעיט אפטיילונג פון היימלאנד סעקיוריטי און
עמערדזשענסי סערוויסעס האלט א נאענט אויג אויף וועטער אומשטענדן ,קאמוניקירן מיט ארטיגע
עמערדזשענסי פארוואלטער און וועט קאארדינירן סיי וועלכע אפרוף געברויכן מיט ארטיגע רעגירונג
אינסטאנצן .דער סטעיט׳ס זאפאסן זענען גרייט ארויסצושטעלן שטיצע-מיטלען צו העלפן ארטיגע
רעגירונגס אינסטאנצן אין נויט.
דעפארטמענט פון פובליק סערוויס
דער ניו יארק סטעיט דעפארטמענט פון פובליק סערוויס ( )DPSוועט נאכשפירן די עלעקטרישע סיסטעם
אומשטענדן און אויפזען יוטיליטי פירמע אפרופן צו סיי וועלכע אומשטענדן וועלכע קענען אויפקומען אלס
רעזולטאט פון די עקסטרעמע היצן פון דעם וואך DPS .איז געווען אין דירעקט פארבינדונג מיט יוטיליטי
פירמע פירער צו פארזיכערן אז זיי גרייטן זייערע סיסטעמען פאר די עקסטרעמע היצן און וועט נאכשפירן
סיסטעם אומשטענדן דורכאויס די היץ אומשטענדן .אויב נייטיג ,וועט  DPSאקטיווירן די שפיץ
אנגעלאדנקייט רעדוקציע פראגראם פאר אלע ניו יארק סטעיט אגענטורן; דער ניו יארק
זעלבסטשטענדיגע סיסטעם אפערירער וועט אקטיווירן זייערע וואלונטירער עמערדזשענסי אפרוף

פאדערונג פראגראם אויף צו שניידן די אנגעלאנטקייט ווי נייטיג; און ניו יארק׳ס יוטיליטי פירמעס האבן
אומגעפער  5,500ארבעטער גרייט ,לויט ווי נייטיג ,אויסצופירן שאדן אפשאצונגען ,אפרוף ,פארריכטונג
און אויפריכטונג ארבעט לענגאויס ניו יארק סטעיט ,פאר דעם היץ פאסירונג .אגענטור שטאב מיטגלידער
וועלן אכט געבן אויף די ארבעט פון יוטיליטי פירמעס דורכאויס די וועטער אומשטענדן און פארזיכערן אז
יוטיליטי פירמעס שטעלן צו די נייטיגע מאנשאפטן צו די ראיאנען וועלכע ווערן דאס מערסטע באטראפן.
עצות פאר די היצן
שטארקע היצן זענען די גרעסטע גורמים פון פארמיידליכע ,וועטער-פארבינדענע טויטפעלער יעדעס יאר,
איבערהויפט צווישן עלטערע מענטשן .לויט׳ן פעדעראלן צענטער פאר קראנקהייט קאנטראל און
פארמיידן ,פאראורזאכן היצן איבער  600פארמיידליכע טויטפעלער יערליך אין די פאראייניגטע שטאטן.
צו העלפן ניו יארקער בלייבן אפגעהיטן דורכאויס עקסטער שטארקע היצן ,פאלגט נאך די אונטערשטע
אנווייזונגען:
זייט צוגעגרייט
נעמען באווארענישן צו פארמיידן היץ אויסגעשעפטקייט איז וויכטיג ,און דאס רעכנט אריין צופאסן אייער
סקעדזשול צו פארמיידן די אפענע לופטן במשך די הייסטע צייטן פון דעם טאג ואן ענד אייער עסן
געוואוינהייטן און וואסער טרונקען ווען מעגליך.
• רעדוצירט שווערע אקטיוויטעטן און איבונגען ,איבערהויפט פון  11אינדערפרי ביז 4
נאכמיטאג ,וועלכע זענען די שפיץ זון־שיין שעה׳ן.
• איבונגען זאלן געמאכט ווערן אין די אנהייב שעה׳ן פון אינדערפרי ,בעפאר  7אינדערפרי
• עסן ווייניגער ּפראטין און מער פרוכט און גרינצייגּ .פראטין פראדוצירט און העכערט
מעטעבאלישע היץ ,וועלכס פאראורזאכט וואסער פארלוסט .עסט קלענערע מאלצייט
אבער עסט מער אפט .עסט נישט קיין געזאלצענע עסן.
• טרונקט ווייניגסטנס צוויי צו פיר גלעזער וואסער פער שעה דורכאויס עקסטרעמע היצן,
אפילו אויב איר שפירט זיך נישט דורשטיג .שטייט אוועק פון געטראנקען וועלכע
פארמאגן אלקאהאלישע געטראנקען אדער קעפין.
• אויב מעגליך ,בלייבט ארויס פון די זון און בלייבט אין עיר קאנדישען .דער זון הייצט אן
דאס אינעווייניגסט פון אייער קערפער און קען ברענגען דעהיידרעשען .אויב איז נישט
פאראן קיין עיר קאנדישען ,בלייבט אויף דער נידעריגסטער שטאק ,ארויס פון דער זון,
אדער גייט צו א פובליק פלאץ מיט עיר קאנדישען.
• אויב איר מוזט ארויסגיין אינדרויסן ,טראגט זון-אפהיט מיט הויכע זון-שיץ פאקטאר
(ווייניגסטנס  )15 SPFאון טראגט א היטל צו באשיצן אייער פנים און קאפ.
• ווען איר געפונט זיך אינדרויסן ,טראגט לויזע ,לייכטע און ליכטיג-קאלירטע קליידונג.
דעקט אייך צו די הויט דאס מערסטע וואס איז מעגליך אויף צו פארמיידן זון-ברען און די
שאדן וואס דער זון-שיין קען אנמאכן פאר אייער קערפער.
• לאזט נישט איבער קיין קינדער ,שטוב-באשעפענישן ,אדער די אויף וועלכע מען דארף
ספעציעל אויפפאסונג אין א גע׳פארקטע קאַ ר ,איבערהויפט דורכאויס צייט אפשניטן אין
די צייטן פון עקסטרעמע זומער היצן .טעמפעראטורן אינעווייניג אין א פארמאכטע אויטא
קען זייער שנעל גרייכן ביז  140גראד פארענהייט .זיין אויסגעשטעלט צו אזעלכע הויכע
טעמפעראטורן קען טויטן אין ממש מינוטן.
• זעט אריינצוקוקן אויף אייערע שכנים בשעת א היץ כוואליע ,איבערהויפט אויב זיי זענען
עלטערע מענטשן אדער האבן קליינע קינדער אדער דיסאַ ביליטיס .מאַ כט זיכער אַ ז עס
איז דא גענוג עסנווארג און וואסער פאר שטוב-באשעפענישן.
• זיין אויסגעשטעלט צו די היצן אויף א לענגערע צייט אפשניט קען זיין זייער שעדליך און
פאטענציעל אויך פאטאל .רופט  911אויב איר אדער עמיצער וועמען איר קענט ווייסט

צייכנס אדער סימפטאמען פון היץ קרענק ,אריינגערעכנט קאפ ווייטאג ,קאפ-שווינדלען,
מוסקל קרעמפס ,מיגן און ברעכן.
אפהיטן עלעקטריציטעט
צו נעמען קלוגע שריטן צו רעדוצירן ענערגיע באניץ ,איבערהויפט אין די צייטן פון דאס מערסטע באניץ,
העלפט נישט נאר צו רעדוצירן די סטעיט׳ס העכסטע אנלאדנען ,נאר טוט אויך שפארן געלד פאר
קאָ נסּומער ווען עלעקטריציטעט איז דאס טייערסטע .אויף צו רעדוצירן ענערגיע באניץ ,איבערהויפט אין
די שעה׳ן וואס מען ניצט עס דאס מערסטע ,ווערט דער פובליק געבעטן צו נעמען די פאלגענדע ביליגע
אדער אומזיסטע ענערגיע-שפאריגע מאסנאמען:
• פארמאכט די פארהענג ,פענצטער ,און טירן אויף אייער היים׳ס זוניגע זייט אויף צו
רעדוצירן דאס היץ אויפבוי פון דער זון.
• לעשט אויס אייער עיר קאַ נדישען ,לעקטער ,און עפלייענסעס ווען איר זענט נישט
אינדערהיים ,און ניצט א שבת-זייגער אנצוצונדן די עיר קאנדישען בערך א האלבע שעה
פאר איר קומט אן אהיים .ניצט פארגעשריטענע ׳פאויער סטריפס׳ אויף אויסצולעשן
׳צענטראל׳ אלע עפלייענסעס און שפארן ענערגיע.
• פענס קענען מאכן א צימער שפירן  10גראד קילער און ניצן  80פראצענט ווייניגער
ענערגיע פון עיר קאנדישען.
• אויב איר קויפט אן עיר קאנדישען ,זוכט אויס אן ענערגדזשי סטאר קוואליפיצירטע
מאדעל ,וועלכס ניצט ביז  25פראצענט ווייניגער ענערגיע ווי א געווענטליכע מאדעל.
• שטעלט אן אייער עיר קאנדישען אויף  78גראד אדער העכער כדי צו שפארן אויפ קילונג
קאסטן.
• שטילט אייער עיר קאנדישען אין א צענטראלער פענסטער ווי איידער א פענסטער אין א
ווינקל ,כדי צו ערלויבן בעסערע לופט באוועגונג.
• נעמט אין באטראכט צו לייגן אייער עיר קאנדישען אויף צפון זייט ,מזרח זייט ,אדער סיי
וועלכע זייט פון אייער הויז באקומט דער מערסטער שאטן .אייער עיר קאנדישען וועט
דארפן ארבעטן שווערער און ניצן מער ענערגיע אויב עס איז אונטער דירעקטע זון־שיין.
• שטאפט צו די אפענע פלעצער ארום דעם עיר קאנדישען כדי צו פארמיידן אז קילע לופט
זאל זיך ארויסלאזן.
• רייניגט די קילונג און קאנדענדער פענס מיט די קאויעלס כדי צו ערמעגליכן פאר אייער
עיר קאנדישען צו ארבעט אויפ׳ן בעסטן אופן ,און באקוקט דעם פילטער איין מאל א חודש
און פארטוישט עס אויב עס פעלט אויס.
• ניצט עפלייענסעס ווי צ.ב.ש .וואש מאשינען ,דרייערס ,דישוואשערס ,און אויוונס גאר פרי
אינדערפרי אדער שפעט ביי נאכט .דאָ ס וועט אויך העלֿפן רעדוצירן יומידיטי און היץ ביי
אייך אינדערהיים.
• ניצט ענערגיע-עפעקטיווע און ענערדזשי סטאר קוואליפיצירטע לייט באלבס אנשטאט די
געווענליכע אינקאנדעסענט לייט באלבס ,און איר וועט מיט דעם ניצן  75פראצענט
ווייניגער ענערגיע.
• ניצט אייער מייקרא-וועיוו פאר אייער עסן ווען מעגליך .מייקרא-וועיווס ניצן בערך 50
פראצענט ווייניגער ענערגיע ווי געווענליכע אויוונס.
• טרוקנט קליידער אויף אַ קליידער שטריק .אויב ניצט איר א דרייער ,געדענקט
אויסצורייניגן דער שטויב-כאפער א יעדעס מאל פאר איר ניצט עס.
• זייט פארזיכטיג אויף די פארשידענע וועגן וויאזוי איר ניצט אויס וואסער דורכאויס אייער
היים .אנשטאט צו ניצן  30ביז  40גאלאנען וואסער אויף זיך צו באדן ,אינסטאלירט א
לייכט-פליסיגע שאויער וואס ניצט ווייניגער ווי  3גאלאנען א מינוט.
• אנשטעלן א נידעריגערע טעמפעראטור אויף אייער וואש מאשין און אויסשווענקען אין
קאלטע וואסער וועט רעדוצירן ענערגיע באניץ.

•

נאך עצות אויף וויאזוי צו שפארן ענערגיע קען מען געפונען אויף דער וועבזייטל פון
 NYSERDAדא.

וואסער זיכערהייט
שיפלער זאלן זיכער מאכן צו נעמען פאסיגע זיכערהייט באווארענישן ביים געניסן די פילע שיפלעריי
געלעגנהייטן וואס ניו יארק סטעיט האט אנצובאטן .די סטעיט פארק מערין סערוויסעס ביורא דערמאנט
שיפלער צו פראקטיצירן זיכערע און פאראנטווארטליכע שיפלעריי ,אריינגערעכנט:
• טראגן א פערזענליכע שוועבונג מיטל ווען זיי גייען ארויס אויף די וואסער .סטעיט געזעץ
פאדערט אז קינדער אונטער׳ן עלטער פון  12זאלן טראגן א פערזענליכע שוועבונג מיטל
ביים זיין אויף וואסער-פארצייג.
• נעמען א זיכערע שיפלעריי קורס.
• פאסיג אויסצוריכטען און אינספעקטירן זייער שיפן.
• זיך האלטן צו א פאסיגע סּפיעד.
• זיך אפהאלטן פון מישן אלקאהאלישע געטראנקען מיט שיפלעריי.
• קוקט נאך די וועטער בעפאר איר לאזט זיך ארויס אויף די וואסער זיך צו לערנען איבער
פאטענציעלע שטורעמעס און זוכן באלדיגע שוץ-ערטער אויפ׳ן יבשה אויב הערט מען
דונערן.
ניו יארק סטעיט אפיס פאר קינדער און פאמיליע סערוויסעס קאמיסיאנערין שיעלע דזשעיּ .פול האט
געזאגט ,״יעדער קען העלפן פארמיידן הייסע קאַ ר טויטפעלער ,און עס איז ספעציעל דרינגענד מיט די
הויכע טעמפעראטורן וועלכע מיט טוען דורכלעבן לענגאויס דעם סטעיט .דאס ערשטע און וויכטיגסטע,
לאזט קיינמאל נישט קיין קינד אליין אין אן אויטא ,אפילו מיט די פענצטער טיילווייז אפן .און מאכט עס א
געוואוינהייט צו לייגן א נייטיגע חפץ אויף די הינטערשטע זיץ נעבן אייער קינד׳ס קאַ ר זיץ :שליסלעך ,א
בערזל אדער האנט-טאש ,אדער אייער סעלפאָ ן אייך צו העלפן געדענקן צו קוקן בעפאר איר שליסט .די
צוויי שריטן קענען ראטעווען א קינד׳ס לעבן.״
ניו יארק סטעיט געזונטהייט קאמיסיאנערין דר .מערי טי .באסעט האט געזאגט ,״עלטערן און
אויפציער זאלן קיינמאל נישט לאזן א קינד אדער שטוב-באשעפענישן אליין אין א הייסע קאַ ר אפילו אויב
די פענצטער זענען אפן וויבאלד טעמפעראטורן קענען זיך הייבן ביז געפארפולע שטאפלען אין געציילטע
מינוטן .עס איז וויכטיג זיך צו האלטן באוואוסטזיניג איבער די צייכנס און סימפטאמען פון היץ-
פארבינדענע קראנקהייטן און נעמט פאסיגע באווארענישן ווייל קינדער און שטוב-באשעפענישן קענען
אנטוויקלען קראנקהייטן ווי הייפערטערמיע אדער אפילו שטארבן פון היץ-סטראוק.״
׳דעפארטמענט פון מאטאר וויהיקלס׳ קאמיסיאנער און גאווערנער׳ס טראפיק זיכערהייט קאמיטע
מארק דזשעי .עף .שראודער האט געזאגט ,״אזוי ווי טעמפעראטורן שטייגן איבער׳ן סטעיט ,מוטיג איך
עלטערן ,אויפפאסער ,און שטוב-באשעפענישן אייגנטימער צו מאכן דאס נאכקוקן אין דעם הינטערשטן
זיץ פון אייער אויטא פאר קינדער און שטוב-באשעפענישן אלס טייל פון אייער געוואוינהייט .עס איז גרינג
צו פארלירן אויפמערקזאמקייט און פארגעסן א קינד אדער שטוב-באשעפעניש וואס שלאפט אדער זיצט
שטיל אין דעם הינטערשטן זיץ .ביטע קוקט בעפאר איר שליסט .קאַ רס הייצן זיך אן שנעל און דערפאר
איז לאזן א קינד אדער שטוב-באשעפעניש אין א קאַ ר אפילו אויף א קורצע צייט גאר מסוכן׳דיג ,און ווען
איר ניצט נישט אייער קאַ ר ,געדענקט צוצושפארן אייערע טירן כדי אז קינדער קענען נישט אריינקריכן אין
דעם אויטא זיך צו שפילן.״
מענטשן וועלכע ּפעדלען קענּוס ,קאַ יאַ קן און אויפשטייענדע ּפעדעלבאָ ורדס זאל זיין באקאנט מיט זייערע
פעאיגקייטן און נעמען באווארענישן ווען עס זענען פאראן הויכע אדער כסדר׳דיגע ווינטן וועלכע שאפן

גרויסע כוואליעס ,אדער ווען זיי זענען אין שטארקע שטראמעןּ .פעדלער אין וואסער וואו עס געפונען זיך
מאטאר-שיפלען זאלן בלייבן נאענט צום ברעג-ליניע און ארויס פון די הויפט טשענעלס.
איר קענט אויך געפונען מער אינפארמאציע איבער וואו איר קענט געפונען א קילונג צענטער נעבן אייך
און אנדערע בייהילפיגע עקסטרעמע היץ-פארבינדענע עצות דורך באזוכן דעם ניו יארק סטעיט העלט
דעפארטמענט׳ס עמערדזשענסי וועטער וועבזייטל.
פאר מער אינפארמאציע איבער שיפלעריי זיכערהייט ,אריינגערעכנט רשימות פון שיפלעריי זיכערהייט
קורסן ,און וואסער פארוויילונג אין ניו יארק סטעיט ,דרוקט דא.
זומער היץ קען פירן צו דאס פארמירן ערד-שטאפן אוזאון ,א הויפט באשטאנדטייל פון פאטאכעמישע
פאררויכערטע לופטן DEC .און  DOHוועט ארויסגעבן לופט קוואליטעט געזונטהייט ייעוץ ווען DEC
מעטעאראלאגיען זאגן פאראויס אז די שטאפלען לופט פארּפעסטונג ,צי אָ זאָ ון צי שטויב ,זענען
ערווארטעט איבערצושטייגן א לופט קוואליטעט אינדעקס ( )AQIמיט א ציפער פון  .100אינפארמאציע
איבער די לופט קוואליטעט פאראויסזאגן פאר ניו יארק סטעיט קען מען געפונען דא.
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