
 
 גאווערנער קעטי האוקול   7/23/2022  אויף תיכף ארויסצוגעבן:

 

 

אגענטור באמיאונגען צו העלפן באשיצן ניו יארקער פון  - גאווערנער האוקול אנאנסירט מולטי
 געפארן פון עקסטרעמע היצן  

 
ברייטע  - פירט פאראויס גאווערנער׳ס סטעיט ָאוו דע סטעיט פארארדענונג צו אנטוויקלען סטעיט

 עקסטרעמע היצן אקציע פלאן  
  

יפט ציל צו באשיצן קאמיוניטיס מיט שוואכערע אגענטור אונטערנעמונגען שטעלן אלס הו 
 מעגליכקייטן פון די ווירקונגען פון שטייגנדע טעמפעראטורן  

  
   דא איבערבליק פון דעם פולן באריכט פון צווישנצייטיגע רעקאמענדאציעס 

  
  

גאווערנער קעטי האוקול האט היינט אויסגעמאלדן די אקציעס סטעיט אגענטורן און אויטאריטעטן וועלן 
אוועקשטעלן צו העלפן אדרעסירן די ווירקונגען פון עקסטרעמע היצן אויף קאמיוניטיס מיט שוואכערע  

גנדע הויכע שטיי-מעגליכקייטן און אנדערע עמפינדליכע ניו יארקער צו די ווירקונגען פון כסדר
 2022טעמפעראטורן געטריבן דורך קלימאט ענדערונג. די אקציעס שטאמען פון דער גאווערנער׳ס  

סטעיט ָאוו דע סטעיט פארארדענונג אויסצוארבעטן אן עקסטרעמע היצן אקציע פלאן צו קאארדינירן  
לימאט ווירקונגען און  אגענטור אינוועסטירונגען און באמיאונגען צו העלפן לינדערן קאמיוניטי ק- אינטער

מיטלען וועלכע שטייען אויף די פארנט ליניעס  -פריאריטיזירן הילף צו קאמיוניטיס מיט שוואכערע הילפס
פון היצן עמפינדליכקייט. די צווישנצייטיגע רעקאמענדאציעס היינט ארויסגעגעבן פארטרעט דער  

ן וועלכס וועט אידענטיפיצירן  ערשטער פאזע פון א מער ארומנעמיגער עקסטרעמע היצן אקציע פלא
געפירטע אקציעס וועלכע אדרעסירן די סטרוקטורעלע טרייבער פון עקסטרעמע היצן און איר  -סטעיט

 אומפראפארציאנעלע ווירקונג אויף ניו יארק׳ס מערסט באדערפטיגע קאמיוניטיס.  
  

ס יאר אבער איבערהויפט  ״עקסטרעמע היצן דראען די לעבנס און די פרנסות פון פילע ניו יארקער יעדע
האט גאווערנער האוקול  מיטלען און קאמיוניטיס פון קאליר,״  -די אין קאמיוניטיס מיט שוואכערע הילפס

״שווערע שטורעמעס און עקסטרעמע היצן וועלן זיך בלויז העכערן מיט קלימאט ענדערונג, און   געזאגט.
ארדינירטע און ווירקזאמע פלענער צו אדרעסירן  וויכטיג אז ניו יארק זאל אנטוויקלען קא-עס איז קריטיש

היץ אויסגעשטעלטקייט. די רעקאמענדאציעס היינט אויסגעמאלדן העלפן בויען אויף שריטן שוין 
אונטערוועגנס צו באשיצן אונזער מערסט באדערפטיגע און אומפראפארציאנעל אפעקטירטע  

 נפט.״ איינוואוינער דעם זומער, און פאר פילע יארן אינ׳ם צוקו
  

פריער דאס יאר, האט גאווערנער האוקול פארארדענט דער סטעיט דעפארטמענט פון  
( און ניו יארק סטעיט ענערגיע פארשונג און אנטוויקלונג אויטאריטעט  DECענווייראנמענטאלע אפהיט )

(NYSERDA אויסצוארבעטן אן עקסטרעמע היצן אקציע פלאן אין אפרוף צו די אפטקייט און )
און  DECיט פון עקסטרעמע היצן פאסירונגען פאראורזאכט דורך קלימאט ענדערונג. שטארקי

NYSERDA ( האבן צונויפגעברענגט די עקסטרעמע היצן אקציע פלאן גרופעEHAPWG  וואס ,)
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סטעיט אגענטורן וועלכע ארבעטן אינאיינעם אויף באלדיגע טריט לענגאויס די   20באשטייט פון איבער 
גאנצע סטעיט רעגירונג וואס וועט אנהייבן אדרעסירן עקסטרעמע היצן אומ׳יושרדיגע אומשטענדן אין 

 קאמיוניטיס אין שוואכערע אומשטענדן.  
  

פאר געשווינדע    היינט ארויסגעגעבן רעכענען אריין אקציעסדי צווישנצייטיגע רעקאמענדאציעס 
איינפירונג צו אדרעסירן דרינגענדע געברויכן בשעת דער ארבעט גרופע זעצט פאר ווייטער צו 

טערמיניגע קאארדינירטע באמיאונגען וואס פאקוסירט אויף לינדערן עקסטרעמע היצן -אנטוויקלען לאנג 
כע אומ׳יושרדיגע אומשטענדן וועלכע האבן פארערגערט אירע  און די סיסטעמאטישע געזעלשאפטלי

ווירקונגען. די צווישנצייטיגע רעקאמענדאציעס האבן באקומען איינגעגעבענע מיינונג פון הויפט 
  קאמיוניטיס אין שוואכערע אומשטענדןפאראינטערעסירטע פארטייען, אריינגערעכנט פארטרעטער פון 

רט אויף קאמיוניטיס  עמפינדליכע טיילן פון דער באפעלקערונג. דער פלאן האט ספעציעל פאקסי-און היצן
אומפראפארציאנעל באטראפן געווארן דורך ענווייראנמענטאלע פארפעסטונג און קלימאט ענדערונג און 
אידענטיפיצירט חסרונות אין דער סטעיט׳ס עקזיסטירנדע צוגאנג צו לינדערן עקסטרעמע היץ ווירקונגען 

 יס אין שוואכע אומשטענדן.  די געביטן פון באשעפטיגונג, פארוויילונג און קאמיוניטאויף 
  

״איינע   דעפארטמענט פון ענווייראנמענטאלע אפהיטונג קאמישענער באסיל סעגאוס האט געזאגט,
פון די מערסט געפארפולע תוצאות פון קלימאט ענדערונג איז אז שטייגנדע טעמפעראטורן דראען די  

זעצן ווייטער זיך אפצורופן צו דער  וועט פאר DECגעזונט און וואוילזיין פון אונזערע קאמיוניטיס. 
גאווערנער׳ס רוף ארויסצושטעלן אינאווירנדע סטראטעגיעס אין קאמיוניטיס אין שוואכערע אומשטענדן  

פארבינדענע קראנקהייטן. די אקציעס, ווען קאמבינירט מיט אונזערע -די מערסט אין געפאר פון היץ
ס פילע ווירקונגען, וועלן העלפן ראטעווען לעבנס און פירנדע באמיאונגען צו לינדערן קלימאט ענדערונג׳

 ברענגען יושר׳דיגקייט און קלימאט יוסטיץ לענגאויס דעם סטעיט.״  -פאראויס
  

״שטאנדהאפטיגע און   האט געזאגט, NYSERDAפון   CEOדאריען עם. האריס, פרעזידענטקע און 
צוגענגליכע צוטריט צו סיי אינעווייניגע און סיי אינדרויסנדיגע קילונג אפציעס איז א דרינגענדע נויט פאר  

פילע באדערפטיגע ניו יארקער, איבערהויפט מיט די עקסטרעמע היץ טעמפעראטורן וואס מיר זעען 
אונג איז א וויכטיגע טריט צו לינדערן  אגענטור באמי-איצט איבער׳ן סטעיט. די שותפות׳דיגע מולטי

ענערגיע און געזונטהייט לאסטן פאראורזאכט דורך די היץ כוואליעס און די רעקאמענדאציעס היינט 
ארומנעמענדע אקציע פלאן וואס וועט  -פארגעלייגט זענען בלויז דער אנהייב פון אן ענדגילטיגע אלץ

יט און באשיצונג פון מער אפטע עקסטרעמע וועטער  פעאיגקי-פארשפרייטע ווידערשטאנד- ליפערן ווייט
 אומשטענדן אלס רעזולטאט פון קלימאט ענדערונג.״ 

  
די צווישנצייטיגע רעקאמענדאציעס נעמען אריין שריטן צוצוגרייטן קאמיוניטיס פאר א היץ עמערדזשענסי  

ר. די  פארבינדענע השפעות און געברויכן דעם זומע-עקסטרעמע היץ-און אדרעסירן שארף
רעקאמענדאציעס באשטימען זעקס געלעגנהייט ערטער פאר אקציע: פלאנירונג, קאארדינאציע, פובליק  

קילונג ערטער, היץ געזונטהייט באווארענונג סיסטעמען און פראטאקאלן, קאמיוניטי שותפות׳ן און 
יס די אנטוויקלונג פון  הָאוזינג און קילונג. באלדיגע שריטן וואס ווערן איינגעפירט און פלאנירט דורכאו

 רעכענען אריין:   EHAPדעם 
  

ערטער דורך אידענטיפיצירן -פארברייטערן צוגעשטעלטע קילונג צענטערס און שוץ •
פאטענציעלע צוזאמארבעטער צוצושטעלן זייערע איינריכטונגען אלס קילונג צענטערס,  

ערטער, פארוויילונגס שטיצן זייער באניץ, און אויסציען צוטריט צו סטעיט פארקס, שווים  
שטחים, און אנדערע סטעיט איינריכטונגען וועלכע גיבן פארלייכטערונג פון עקסטרעמע  

 היץ; 

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


אויסארבעטן אייניגע הייסע וועטער פראוויזיעס צו העלפן פארבעסערן קאמוניקאציע   •
מיט קָאנסּומערס און פארמיידן איבערגעריסענע פארבינדונגען דורכאויס הייסע וועטער  

 ומשטענדן;  א

גינציגקייט און וועטעריזאציע -פארבעסערן צוטריט צו עקזיסטירנדע ענערגיע •
( צוגעשטעלט  HEAPפראגראמען און פארברייטערן די היים ענערגיע הילף פראגראם )

פארדינענדע ניו יארקער פאר פראיעקטן צו  -צו בארעכטיגטע נידעריג און מיטלמעסיג
 הייצן און קילן זייערע שטובער;  

-טערמיניגע פעאיגקייט צו לינדערן ענערגיע אויסגאבן-עקספלארירן דער סטעיט׳ס לאנג  •
ול השפעות פארבינדן מיט קילונג און עלעקטריזירונג צו ווייטער אין באטראכט נעמען  ע

 איינקונפט הויזגעזינדער;  -די געזונטהייט תוצאות פון ענערגיע עול אויף נידעריגע

ץ צופאסונג פלאן מיט א פאקוס אויף באזייטיגטע  אנטוויקלען אן עקסטרעמע הי •
קאמיוניטיס און העכערן די פעאיגקייט פון ענווייראנמענטאלע יוסטיץ ארגאניזאציעס און  

מיטלען צו -אנדערע קאמיוניטי גרופעס צו ארבעטן געמיינזאם און געפונען לייזונגס
 ות;  פארזארגן סערוויסעס וועלכע העלפן לינדערן עקסטרעמע היץ תוצא

פארבעסערן מעלדונג סיסטעמען פאר עקסטרעמע היצן און / אדער פייכטקייט און   •
 פארזיכערן דאס באניץ פון קלארע, פארלעסליכע און אקוראטע שפראך;  

צונויפברענגען א היץ עמערדזשענסי קאארדינאציע מאנשאפט און אויסארבעטן אן   •
ארומנעמענדע  -אלץ  עקסטרעמע היץ ספעציפישע געפאר הוספה צו דער סטעיט׳ס

 ; און 2023, 1עמערדזשענסי פארוואלטונג פלאן ביז יוני 

מיטלען צו העלפן -ארומנעמענדע אפשאצונג פון עקזיסטירנדע הילפס-פארזארגן אן אלץ •
 טערמיניגע שריטן.  -פארזיכערן ווירקזאמע איינפירונג פון רעקאמענדירטע קורץ און לאנג

  
ענען ניו יארק סטעיט אגענטורן גרייט צו העלפן האלטן ניו יארקער  מיט די עקסטרעמע היץ די וואך, ז 

אפגעהיטן. די ניו יארק סטעיט אפטיילונג פון היימלאנד סעקיוריטי און עמערדזשענסי סערוויסעס  
באאבאכט אויף די וועטער אומשטענדן און קאארדינירן אפרוף. דער ניו יארק סטעיט דעפארטמענט פון 

ט מיט יוטיליטי פירמעס צו פארזיכערן אז זיי זענען צוגעגרייט פאר היץ ציפערן פובליק סערוויס ארבע
וועט ארויסגעבן לופט קוואליטעט געזונטהייט ייעוץ ווען   DOHאון  DEC׳ער. 100וואס גרייכן ביז אין 

DEC   מעטעאראלאגיען זאגן פאראויס אז די שטאפלען לופט פארּפעסטונג, צי ָאזָאון צי שטויב, זענען
. אינפארמאציע  100( מיט א ציפער פון AQIרווארטעט איבערצושטייגן א לופט קוואליטעט אינדעקס )ע

. פאר נאך דאאיבער די לופט קוואליטעט פאראויסזאגן פאר ניו יארק סטעיט קען מען געפונען  
אינפארמאציע איבער די עפעקטן פון עקסטרעמע היצן, גייט צו  

https://www.dec.ny.gov/energy/125801.html  . 
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