
 
 גאווערנער קעטי האוקול   7/1/2022  אויף תיכף ארויסצוגעבן:

 
 

- פארבינדענע לעין-גאווערנער האוקול אנאנסירט עס וועט געהויבן ווערן די קאנסטרוקציע
   ׳טן׳ הָאלידעי4פארשליסונגען אויף ׳יולי  

  
פארשליסונגען באגרעניצט כדי צו פארלייכטערן דאס ארומפארן  -פארבינדענע לעין-קאנסטרוקציע

   דורכאויס דעם הָאלידעי וויקענד 
  

מאטאריסטן ווערן שטארקן געבעטן צו פארן שטאטער און זיך רוקן אין די זייט פאר ראודסייד  
   עמערדזשענסי און מעינטענענס וויהיקלס

  
  

פארשליסונגען פאר ראוד און בריק  -גאווערנער קעטי האוקול האט היינט געמאלדן אז צייטווייליגע לעין
אינדערפרי  6הייוועיס וועלן סוספענדירט ווערן פון  קאנסטרוקציע פראיעקטן אויף ניו יארק סטעיט

, כדי צו פארלייכטערן דאס ארומפארן דורכאויס דעם  5אינדערפרי דינסטאג, יולי  6, ביז 1פרייטאג, יולי 
   ׳טען יולי האלידעי וויקענד.4
  

׳טן׳ וויקענד, ווילן מיר פארזיכערן אז יעדער  4״מיט רעקארד הויכע קַאר ארומפארן ערווארטעט דעם ׳יולי 
האט גאווערנער האוקול  קומט אן בשלום צו זייער דעסטינאציע און מיט ווי ווייניגער פארשפעטיגונגען,״ 

ויס, דרייוו׳ען פאראנטווארטליך  ״איך מוטיג יעדער וואס פארט דעם וויקענד צו פלאנירן פון פארא געזאגט.
און געדענקט זיך אריבערצורוקן ווען איר זעט עמערדזשענסי אפרופער און ארבעטער ביים זייט פון דער  

ראוד וועלכע ארבעטן נאך אלץ אויף צו פארזיכערן אז די זיכערהייט פון מאטאריסטן דעם הָאלידעי  
   און אפגעהיטענעם ׳אינדעפענדענץ דעי׳.״וויקענד. איך וואונש אלע ניו יארקער א פרייליכן 

  
מאטאריסטן זאלן וויסן אז געוויסע ארבעט קען מעגליך אנגיין הינטער פערמאנענטע קאנקרעטע ווענט  

אדער פאר עמערדזשענסי פארריכטונגען. דאס אפשטעלן קאנסטרוקציע איז אין איינקלאנג מיט ניו יארק  
וועלכע פריאריזירט די באקוועמליכקייט פון מאטאריסטן צו    סטעיט׳ס ׳דרייווערס ערשט׳ איניציאטיוו,

 מינימיזירן טראפיק אנלייגעניש און רייזע אפהאלטונגען צוליב שאסיי און בריק ארבעט.  
  

AAA  וועגן דעם הָאלידעי וויקענד, אן   מיליאן מענטשן זיך ארויסצולאזן אויף די 48רישט זיך אויף
א נייע רעקארד טראץ   AAA. מיט קַאר רייזן אליין רישט זיך 2021פראצענט איבער  3.7אויפשטייג פון 

 מיליאן מענטשן פארן דורך א קַאר.   42הויכע גאזאלין פרייזן מיט  
  

מאטאריסטן זאלן נאכפאלגן דעם סטעיט׳ס ׳רוק זיך אריבער׳ געזעץ, וועלכס פארלאנגט פון מאטאריסטן  
צו פארן שטייטער און זיך פארזיכטיג רוקן אין די זייט ווען געזעץ אינפארסירונג אויטאס, פייער לעשער,  

יי די זייט פון אמבולאנסן, שלעפער טראקס אדער קאנסטרוקציע אדער ארבעט אויטאס אפגעשטעלט ב
   דער ראוד לענגאויס דעם סטעיט.

  

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fnewsroom.aaa.com%2F2022%2F06%2Ffrom-sea-to-shining-sea-aaa-predicts-47-9-million-people-will-travel-this-july-4th%2F&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Ce696927965cd44251e1308da5b68fa80%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637922803690531588%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=44PHVw10QafGw%2FS3t97kM%2FiJxRHjl2ikNNysemyQEEU%3D&reserved=0


רייד איינריכטונגען, אפרו ערטער, סערוויס איינריכטונגען, און  -און- טעקסט סטאפס, אריינגערעכנט פארק 
פארקינג פלעצער לענגאויס סטעיט הייוועיס שטיצן די סטעיט׳ס באמיאונגען צו רעדוצירן  

סטאפס וועלן בלייבן אפן, צושטעלנדיג א פלאץ וואו דרייווערס   אומאויפמערקזאמע דרייוו׳ען. אלע טעקסט
קענען באקוועמערהייט און זיכערערהייט ניצן זייערע סעלפָאנס און אנדערע מאביל מכשירים פאר רופן,  

טעקסטן, נאוויגירן, און ניצן סעלפָאן עּפס. טעקסט׳ן בשעת׳ן דרייוו׳ן איז ספעציעל געפארפול, וויבאלד עס  
ט פון מאטאריסטן אראפצונעמען די אויגן פון ראוד, די הענט פון דאס רעדל, און דעם פון דאס  פארלאנג
 דרייוו׳ען. 

  
וועי אויטאריטעט דערמאנט פאר מאטאריסטן אז צען סערוויס ערטער זענען פארשלאסן און -די טרו

מיליאן דאלערדיגע פריוואטע אינוועסטירונג און   450אונטער קאנסטרוקציע אלס טייל פון די 
גאז סערוויסעס בלייבן אפן ביי אלע לאקאציעס. אויף צו פארזיכערן אנגייענדע  .  פראיעקט מאדערניזירונג

וועי קאסטומערס דורכאויס קאנסטרוקציע, וועלן נישט קיין שום צוויי נאכאנאנדיגע  -סערוויסעס צו טרו
סערוויס ערטער אין זעלבער ריכטונג זיין פארשלאסן פאר רענאוואציעס אין דער זעלבער צייט.  

וועי -קענען זען די סערוויס ערטער און פלאנירן זייערע אפשטעלונגען אויף דער טרו  מאטאריסטן
 .  עּפמאביל און אויף דעם אומזיסטן  וועבזייטל אויטאריטעט׳ס

  
  וועי אויטאריטעט עקזעקיוטיוו דירעקטאר מעטהיו דז. דריסקאל האט געזאגט,- ניו יארק סטעיט טרו

״דורכאויס דעם הָאלידעי וויקענד איז אומגעהויער נייטיג פאר מאטאריסטן צו בלייבן באווארנט אויף די 
פארשליסונגען וועלן  -גע לעיןוועגן און נישט דרייוו׳ען אן אויפמערקזאמקייט. די סוספענדירונג פון צייטוויילי

העלפן דרייווערס אנקומען צו זייערע דעסטינאציעס מיט ווייניגער שטערונגען, אבער דרייווער זאלן נאך  
אלץ זיין באווארנט וויבאלד עמערדזשענסי ארבעטער וועלן נאך אלץ זיין אויף די וועגן. ביטע פארן  

און רוקט זיך אריבער ווען איר זעט עמערדזשענסי  שטייטער ווען איר קומט אן אין אן ארבעט זָאון, 
   לעמפלעך און דרייוו׳ט מיט פארזיכטיגקייט.״

  
די  דעפארטמענט פון טראנספארטאציע קאמיסיאנערין מארי טערעסע דאמינגעז האט געזאגט, ״

יארק  זיכערהייט און באקוועמליכקייט פון דער רייזנדער פובליק זענען שטענדיג הויפט צילן פאר׳ן ניו 
סטעיט דעפארטמענט פון טראנספארטאציע, און מיר ווילן טון אלץ וואס מיר קענען אויף צו פארזיכערן אז 

וואך אין אפרעכטן און זיך פרייען לכבוד אונזער  -מאטאריסטן פארברענגען ווי מער צייט מעגליך דעם סוף
אין טראפיק. גאווערנער  לאנד׳ס זעלבסטשטענדיגקייט מיט פריינט און פאמיליע אנשטאט צו זיצן 

האוקול׳ס באשלוס צו סוספענדירן קאנסטרוקציע אקטיוויטעטן שטיצט פולשטענדיג אונזערע הויפט צילן 
פון זיכערהייט און באקוועמליכקייט און וועלן העלפן ניו יארקער אנקומען וואו זיי דארפן גיין מיט ווי 

ייוו׳ען מיט פארזיכטיגקייט, זיך אפהאלטן פון סיי ווייניגער שטערונגען. איך מוטיג יעדן איינעם צו דר
וועלכע סארט אומאויפמערקזאמע דרייוו׳ען און זיך רוקן אין די זייט פאר רָאודסייד עמערדזשענסי און  

   ארבעט אויטאס.״
  

׳דעפארטמענט פון מאטאר וויהיקלס׳ קאמיסיאנער און פארזיצער פון דער גאווערנער׳ס טראפיק  
״דאס סוספענדירן קאנסטרוקציע  זיכערהייט קאמיטע מארק דזשעי. עף. שראודער האט געזאגט, 

אבער עס  דורכאויס דעם וויקענד וועט העלפן רייזנדע אויף אונזערע הייוועיס אנצוקומען ווי זיי דארפן גיין, 
ווענדט זיך אויף יעדע איינציגע מאטאריסט צו דרייוו׳ען מיט פארזיכטיגקייט און מיטטיילן דעם ראוד מיט  

אנדערע באניצער. ביטע פאלגט נאך די כללים פון דעם ראוד און איבערהויפט פארן שטייטער און זיך 
טע רעספָאנדערס, אלעמאל  אריבעררוקן ווען איר נענטערט זיך צו עמערדזשענסי ארבעטער אדער ערש

אויסמיידן אומאויפמערקזאמקייט און האבן א פלאן קיינמאל נישט צו דרייוו׳ען מיט געשטערטע  
   ׳טען יולי׳ הָאלידעי.״4פעאיגקיייטן. מיר ווילן אז יעדער זאל האבן א זיכערע און פרייליכער ׳

  
״הייוועיס זענען איינע פון   געזאגט, ניו יארק סטעיט פאליציי סופעראינטענדענט קעווין פ. ברוען האט

די מערסט מסוכן׳דיגע ארבעט סביבות וואס ווערן אנגעטראפן דורך אזעלכע וועלכע רופן זיך אפ צו  
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ארבעט וועלן זיין -פארבינדענע ראוד -עמערדזשענסיס און אויסהאלטן אונזערע וועגן. כאטש קאנסטרוקציע
אך, ווילן מיר דאך דערמאנען פאר יעדן ווייטער אנצוהאלטן  וו-׳טן׳ סוף4אפגעשטעלט דורכאויס דעם ׳יולי 

די פארארדענונגען פון דעם ראוד. יעדער זאל נאך אלץ דרייוו׳ען מיט פארזיכטיגקייט דורך ארבעט זאונס,  
הארכן די ארויפגעשטעלטע סּפיעד לימיט און בלייבן אויפמערקזאם איבער עמערדזשענסי און ארבעט  

נען מיר מאכן א געמיינזאמע באמיאונג צו פארזיכערן אז יעדער האט א  אויטאס. אינאיינעם קע
 אפגעהיטענע הָאלידעי וויקענד.״  

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

- פָאן און ענדראוד סמַארטפָאנס. דער עּפ שטעלט צו פאר מאטאריסטן דירעקטע, עכט-בחינם אויף איי
ן וועג. מאטאריסטן קענען זיך אויפשרייבן פאר צייטיגע טראפיק און נאוויגאציע הילף בשעת׳ן זיין אויפ׳

TRANSalert וועי. -אימעילס, וועלכע באריכטן די לעצטע טראפיק אומשטענדן לענגאויס דער טרו 
  

ניו יארק  און אויף פעיסבוק ביי  NYSThruway@וועי אויטאריטעט אויף טוויטער -פאלגט נאך דער טרו
 .  וועי אויטאריטעט-סטעיט טרו

  
   בעפאר׳ן זיך ארויסלאזן אויף די וועגן דורך NYSDOTפון  NY511פארער קענען נאכקוקן אויף 

מאביל עפ אויף  511NYם  וועבזייטל, אדער דאונלאוד׳ען בחינם דע 511, באזוכען דעם 1-1-5רופן 
. דער אומזיסטער סערוויס ערלויבט פאר באניצער נאכצוקוקן ראוד ׳גּוגל פלעי׳אדער  ׳אייטּונס׳

טראפיק קאמערעס, און זיך אנבינדן מיט לופט און טראנזיט אינפארמאציע. דער   2192אומשטענדן, זען 
עפ פיגורירט ׳דרייוו מאוד׳, וועלכע שטעלט צו הערעוודיגע אנזאגן לענגאויס דעם אויסגעקליבענעם וועג  

 בשעת מען דרייוו׳ט, צו ווארענען וועגן אינצידענטן און קאנסטרוקציע.  
  

ניו יארק סטעיט   און אויף פעיסבוק ביי NYSDOT@ אויף טוויטער DOTטעיט פאלגט נאך ניו יארק ס
 .  דעפארטמענט פון טראנספארטאציע

  
צו העלפן  עּפ Have a Planדער דעפארטמענט פון מאטאר וויהיקלס מוטיגט דרייווערס צו ניצן דעם 

געפונען א זיכערער וועג אהיים פון א פייערונג וואו מען וועט מעגליך טרונקען. דער אומזיסטער עפ פון  
פאנדעישען ערלויבט פאר  DWI-NYS STOPאווערנער׳ס טראפיק סעיפטי קאמיטע און דער דעם ג 

שעיר, און איבערצוקוקן די -באניצער צו דעזיגנירן א דרייווער, באשטעלן א טעקסי אדער א רייד 
קאנסעקווענצען פון אומפעאיגע דרייוו׳ען. באניצער קענען אפילו ניצן דעם עפ צו באריכטן אן  

באקומען פאר ׳עפל׳, ׳ענדרויד׳,  אנגעטרונקענער אדער אן אנגע׳דראג׳טער דרייווער. דער עּפ קען מען 
 און ׳ווינדָאוס׳ סמארטפאנס.  

  
ניו יארק סטעיט דעפארטמענט פון  און אויף פעיסבוק ביי  NYSDMV@אויף טוויטער  DMVפאלגט נאך  

 .  מאטאר וויהיקלס
  

###  
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