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GUBERNATOR HOCHUL OGŁASZA PODJĘCIE MIĘDZYAGENCYJNYCH DZIAŁAŃ 
W CELU OCHRONY MIESZKAŃCÓW STANU NOWY JORK PRZED 

ZAGROŻENIAMI ZWIĄZANYMI Z EKSTREMALNYMI UPAŁAMI  
 

Przyspiesza wprowadzenie gubernatorskiej dyrektywy o opracowaniu 
ogólnostanowego planu działania na wypadek ekstremalnych upałów  

  
Priorytetem działań agencji jest ochrona społeczności znajdujących się w 

trudnej sytuacji przed skutkami rosnących temperatur  
  

Pełny raport dotyczący zaleceń tymczasowych można znaleźć tutaj  
  
  

Gubernator Kathy Hochul ogłosiła dziś podjęcie działań przez agencje i władze 
stanowe, aby pomóc w przeciwdziałaniu skutkom ekstremalnych upałów w 
społecznościach znajdujących się w trudnej sytuacji i innych mieszkańcom stanu Nowy 
Jork, narażonym na skutki coraz wyższych temperatur spowodowanych zmianami 
klimatycznymi. Działania te są następstwem dyrektywy gubernator z 2022 r. dotyczącej 
ustanowienia planu działania w zakresie ekstremalnych upałów w celu skoordynowania 
inwestycji i działań podejmowanych przez różne agencje, aby pomóc w złagodzeniu 
wpływu klimatu na społeczności i nadaniu priorytetu działaniom na rzecz społeczności 
znajdujących się w trudnej sytuacji, które są narażone na upały. Opublikowane dziś 
tymczasowe zalecenia stanowią pierwszy etap bardziej kompleksowego planu działań 
na rzecz walki z ekstremalnymi upałami, który pozwoli określić działania podejmowane 
przez władze stanowe w związku ze strukturalnymi czynnikami powodującymi 
ekstremalne upały i ich nieproporcjonalnym wpływem na najbardziej narażone 
społeczności w stanie Nowy Jork.  
  
„Ekstremalne upały co roku zagrażają życiu i egzystencji wielu mieszkańców stanu 
Nowy Jork, ale w szczególności tych, którzy żyją w społecznościach znajdujących się 
w trudnej sytuacji i społecznościach osób kolorowych”, powiedziała gubernator 
Hochul. „Gwałtowne burze i ekstremalne upały wraz z postępującymi zmianami 
klimatycznymi będą się tylko nasilać, dlatego niezwykle ważne jest, aby władze stanu 
Nowy Jork opracowały skoordynowane i skuteczne plany przeciwdziałania narażeniu 
na upały. Ogłoszone dziś zalecenia pomogą rozwinąć już podjęte działania w celu 
ochrony naszych najbardziej narażonych i nieproporcjonalnie dotkniętych tym 
zagrożeniem mieszkańców zarówno tego lata, jak i w kolejnych”.  

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.dec.ny.gov%2Fdocs%2Fadministration_pdf%2Fehapinterimrecommendationsreport.pdf&data=05%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7Cf12b284391dc40e801c208da6cb892df%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637941837413734342%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=%2B%2FtLVhqqbdHpA%2B7oJQNwwJN342ffmGaAsMcQM0%2BrGa0%3D&reserved=0


  
Na początku tego roku, gubernator Hochul nakazała Stanowemu Departamentowi 
Ochrony Środowiska (Department of Environmental Conservation, DEC) oraz 
Urzędowi ds. Badań i Rozwoju Energetyki Stanu Nowy Jork (New York State Energy 
Research and Development Authority, NYSERDA) opracowanie Planu Działań na 
rzecz Przeciwdziałania Ekstremalnym Upałom (Extreme Heat Action Plan, EHAP) w 
odpowiedzi na częstotliwość i intensywność ekstremalnych upałów spowodowanych 
zmianami klimatycznymi. DEC i NYSERDA zwołały Grupę Roboczą ds. Planu Działań 
na rzecz Przeciwdziałania Ekstremalnym Upałom (Extreme Heat Action Plan Work 
Group, EHAPWG), składającą się z ponad 20 agencji stanowych, pracujących 
wspólnie nad podjęciem natychmiastowych kroków w całym rządzie stanowym, które 
pozwolą na zajęcie się nierównościami związanymi z ekstremalnymi upałami w 
społecznościach o trudnej sytuacji.  
  
Opublikowane dziś tymczasowe zalecenia obejmują działania do szybkiego wdrożenia 
w celu zaspokojenia pilnych potrzeb, podczas gdy grupa robocza kontynuuje 
opracowywanie długoterminowych skoordynowanych wysiłków, skoncentrowanych na 
łagodzeniu skutków ekstremalnych upałów i systemowych nierówności społecznych, 
które je nasilają. Zalecenia tymczasowe zostały opracowane przy udziale kluczowych 
interesariuszy, w tym przedstawicieli społeczności znajdujących się w trudnej sytuacji 
oraz grup społecznych narażonych na działanie wysokich temperatur. Plan ten dotyczy 
w szczególności społeczności nieproporcjonalnie dotkniętych zanieczyszczeniami 
środowiska i zmianami klimatycznymi oraz identyfikuje luki w istniejącym podejściu 
władz stanowych do łagodzenia wpływu ekstremalnych upałów na obszary 
zatrudnienia, rekreacji i społeczności znajdujące się w trudnej sytuacji.  
  
Komisarz Departamentu Ochrony Środowiska, Basil Seggos, powiedział: 
„Jednym z najbardziej niebezpiecznych skutków zmian klimatycznych jest to, że 
rosnące temperatury zagrażają zdrowiu i dobrobytowi naszych społeczności. DEC 
będzie kontynuować działania w odpowiedzi na wezwanie gubernator do wdrażania 
innowacyjnych strategii w społecznościach znajdujących się w trudnej sytuacji, 
najbardziej narażonych na choroby związane z upałami. Działania te, w połączeniu z 
naszymi wiodącymi inicjatywami na rzecz przeciwdziałania wielu skutkom zmian 
klimatycznych, pomogą ratować ludzkie życie i rozwijać ideę sprawiedliwości 
klimatycznej w całym stanie”.  
  
Prezes i dyrektor generalna NYSERDA, Doreen M. Harris, powiedziała: 
„Zrównoważony i niedrogi dostęp do opcji chłodzenia zarówno wewnątrz, jak i na 
zewnątrz budynków jest pilną potrzebą wielu narażonych na zagrożenia mieszkańców 
stanu Nowy Jork, zwłaszcza w obliczu nadmiernie wysokich temperatur, które obecnie 
obserwujemy w całym stanie. To wspólne działanie wielu agencji jest ważnym krokiem 
w kierunku zmniejszenia obciążeń energetycznych i zdrowotnych powodowanych 
przez te fale upałów, a przedstawione dziś zalecenia to dopiero początek 
ostatecznego, kompleksowego planu działania, który zapewni powszechną odporność i 
ochronę przed częstszymi ekstremalnymi zjawiskami pogodowymi wynikającymi ze 
zmian klimatycznych”.  

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fclimate.ny.gov%2FOur-Climate-Act%2FDisadvantaged-Communities-Criteria&data=05%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7Cf12b284391dc40e801c208da6cb892df%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637941837413734342%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=SyrhqtmTuwyGMiiTBhsdloi8W0ARxnbSetZgKgIW%2FuM%3D&reserved=0


  
Te tymczasowe zalecenia obejmują działania mające na celu przygotowanie 
społeczności do sytuacji kryzysowych związanych z upałami oraz zajęcie się 
poważnymi skutkami i potrzebami związanymi z upałami tego lata. W zaleceniach 
określono sześć obszarów, w których można podjąć działania: planowanie, 
koordynacja, publiczne przestrzenie do ochłody, systemy i protokoły ostrzegania przed 
upałami, partnerstwa społeczności lokalnych oraz mieszkalnictwo i systemy 
chłodzenia. Natychmiastowe działania realizowane i planowane w trakcie 
opracowywania EHAP obejmują:  
  

• Rozszerzenie dostępności ośrodków do ochłody i miejsc schronienia 
poprzez zidentyfikowanie potencjalnych partnerów, którzy udostępnią 
swoje obiekty jako ośrodki do ochłody, promowanie ich wykorzystania 
oraz rozszerzenie dostępu do parków stanowych, kąpielisk, terenów 
rekreacyjnych i innych obiektów stanowych, które zapewniają ulgę od 
ekstremalnych upałów;  

• Opracowanie jednolitych przepisów dotyczących upałów, które pomogą 
poprawić komunikację z konsumentami i zapobiegną odłączeniom 
podczas upałów;  

• Poprawa dostępu do istniejących programów dotyczących efektywności 
energetycznej i dostosowania do warunków atmosferycznych oraz 
rozszerzenie Programu Wsparcia w Zakresie Energii dla Domów (Home 
Energy Assistance Program, HEAP) dostępnego dla kwalifikujących się 
mieszkańców stanu Nowy Jork o niskich i umiarkowanych dochodach na 
projekty ogrzewania i chłodzenia ich domów;  

• Ocena długoterminowej zdolności stanu do złagodzenia skutków 
obciążenia kosztami energii związanymi z chłodzeniem i elektryfikacją, 
aby w większym stopniu uwzględnić wpływ obciążenia energetycznego 
na stan zdrowia osób w gospodarstwach domowych o niskich 
dochodach;  

• Opracowanie Planu Adaptacji do Ekstremalnych Upałów ze szczególnym 
uwzględnieniem społeczności znajdujących się w trudnej sytuacji oraz 
zwiększenie zdolności organizacji działających na rzecz sprawiedliwości 
ekologicznej i innych grup społecznych do współpracy i znalezienia 
lokalnych rozwiązań w celu zapewnienia usług, które pomogą złagodzić 
skutki ekstremalnych upałów;  

• Usprawnienie systemów ostrzegania przed ekstremalnym upałem i/lub 
wilgotnością oraz zapewnienie stosowania jasnego, spójnego i 
precyzyjnego języka;  

• Zwołanie zespołu koordynacyjnego ds. sytuacji kryzysowych związanych 
z upałami i opracowanie szczegółowego aneksu dotyczącego zagrożeń 
związanych z ekstremalnymi upałami do kompleksowego planu 
zarządzania kryzysowego stanu do dnia 1 czerwca 2023 r.; oraz  

• Zapewnienie kompleksowej oceny istniejących zasobów i zdolności, aby 
pomóc w skutecznej realizacji zalecanych działań krótko- i 
długoterminowych.  



  
W związku z ekstremalnymi upałami w tym tygodniu, agencje w stanie Nowy Jork są 
gotowe do udzielenia pomocy w związku z zapewnieniem bezpieczeństwa jego 
mieszkańcom. Wydział Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Służb Ratowniczych Stanu 
Nowy Jork (New York State Division of Homeland Security and Emergency Services) 
monitoruje warunki pogodowe i koordynuje te działania. Departament ds. Usług 
Publicznych Stanu Nowy Jork (New York State Department of Public Service) 
współpracuje z zakładami energetycznymi, aby zapewnić, że są one przygotowane na 
sięgające 100 stopni indeksy upałów. DEC i DOH ogłaszają alarmy zdrowotne 
dotyczące jakości powietrza, gdy przewidywany poziom zanieczyszczeń – ozonu lub 
innych cząstek – w powietrzu przekroczy wartość indeksu jakości powietrza (Air 
Quality Index, AQI) wynoszącą 100. Informacje na temat prognozowanej jakości 
powietrza w stanie Nowy Jork można znaleźć tutaj. Dodatkowe informacje na temat 
skutków ekstremalnych upałów można znaleźć na stronie 
https://www.dec.ny.gov/energy/125801.html.  
  

###  
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