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GUBERNATOR HOCHUL OGŁASZA ZAWIESZENIE ZAMKNIĘĆ PASÓW RUCHU 
ZWIĄZANYCH Z PRACAMI BUDOWLANYMI NA CZAS OBCHODÓW LABOR DAY   

   
Ograniczenia w zamknięciach pasów ruchu związane z pracami budowlanymi 

mają ułatwić podróżowanie podczas tego świątecznego weekendu  
  

Zawieszenie prac budowlanych pozwoli zapewnić bezpieczeństwo pracownikom 
drogowym, utrzymując ich poza drogami podczas zwiększonego ruchu w 

weekend  
   

Kierowcom przypomina się o konieczności zdjęcia nogi z gazu i ustąpienia 
miejsca pojazdom uprzywilejowanym i serwisowym   

   
  
Gubernator Kathy Hochul ogłosiła dzisiaj, że tymczasowe zamknięcie pasów ruchu w 
związku z budową dróg i mostów na autostradach w stanie Nowy Jork zostanie 
zawieszone od godz. 6:00 w piątek, 2 września, do godz. 6:00 we wtorek, 6 września, 
aby ułatwić podróżowanie podczas weekendu poprzedzającego obchody święta Labor 
Day.  
   
„Weekend poprzedzający święto Labor Day oznacza koniec sezonu letniego, a wielu 
mieszkańców stanu Nowy Jork będzie podróżować po całym stanie,” powiedziała 
gubernator Hochul. „Zawieszamy prace budowlane na drogach stanowych, aby 
zapewnić bezpieczeństwo naszym kierowcom i pomóc każdemu bezpiecznie dotrzeć do 
celu. Wszyscy musimy zrobić to, co do nas należy i zachować czujność podczas jazdy, 
przestrzegać ograniczeń prędkości i w razie potrzeby przesunąć się dla pojazdów służb 
ratowniczych”.   
   
Zawieszenie prac drogowych w czasie weekendu o wzmożonym ruchu drogowym 
sprzyja także ochronie bezpieczeństwa pracowników autostrad, w tym pracowników 
zorganizowanych, w czasie święta honorującego ideały ruchu robotniczego.  
  
Kierowcy powinni pamiętać, że część prac może być kontynuowana za stałymi 
barierami betonowymi lub w zakresie napraw awaryjnych. Zawieszenie prac 
budowlanych jest zgodne z inicjatywą pod nazwą „Najpierw kierowcy" (Drivers First) w 
stanie Nowy Jork, która zakłada, że wygoda kierowców jest priorytetem i ma na celu 



zminimalizowanie zatorów drogowych i opóźnień w podróży spowodowanych pracami 
przy budowie dróg i mostów.   
   
Prosimy kierowców o przestrzeganie obowiązującego w stanie prawa Move Over, które 
wymaga od kierowców zwolnienia i bezpiecznego zjechania na pobocze dla pojazdów 
służb porządkowych, wozów strażackich, karetek pogotowia, holowników i pojazdów 
budowlanych lub utrzymania ruchu, które można spotkać wzdłuż dróg w całym stanie.  
   
Parkingi na korzystanie z telefonu, a także punkty park&ride, miejsca odpoczynku 
podróżnych, strefy serwisowe i parkingi wzdłuż autostrad stanowych wspierają działania 
stanu na rzecz ograniczenia dekoncentracji kierowców podczas prowadzenia pojazdów. 
Wszystkie parkingi na korzystanie z telefonu pozostaną otwarte, oferując miejsce, w 
którym kierowcy mogą bezpiecznie i wygodnie skorzystać z telefonu oraz innych 
urządzeń mobilnych, aby przeprowadzić rozmowę, wysłać SMS-a oraz użyć nawigacji 
lub aplikacji mobilnych. Pisanie wiadomości podczas prowadzenia samochodu jest 
szczególnie niebezpieczne, ponieważ wymaga od kierowcy odwrócenia wzroku od 
drogi, zdjęcia rąk z kierownicy i odwrócenia uwagi od prowadzenia pojazdu.   
   
Komisarz Departamentu Transportu, Marie Therese Dominguez, powiedziała: 
„Członkowie związków zawodowych pomogli zbudować naszą sieć transportową oraz 
odgrywają kluczową rolę w utrzymaniu jej bezpieczeństwa i funkcjonowania dla 
wszystkich mieszkańców stanu Nowy Jork, dlatego jak najbardziej właściwym jest, że 
zawieszamy zamykanie pasów ruchu związanych z budową podczas weekendu Labor 
Day. Doceniam decyzję gubernator Hochul, która pomoże zapewnić bezpieczeństwo 
naszym pracownikom i ułatwi podróżowanie w trakcie tego świątecznego weekendu, 
dlatego apeluję do wszystkich kierowców do przestrzegania zasad ruchu drogowego, 
ponieważ jego skuteczność zależy od nas wszystkich. Ważne jest, aby zapiąć pasy, nie 
rozmawiać przez telefon podczas jazdy i zawsze być gotowym do przesunięcia się dla 
pojazdów służb ratowniczych”.  
  
Dyrektor wykonawczy Zarządu Autostrad Stanu Nowy Jork, Matthew J. Driscoll, 
powiedział: „Zawieszenie prac budowlanych w ten świąteczny weekend pomoże 
zminimalizować zatory i opóźnienia w ruchu, kierowcy powinni jednak zachować 
czujność i pamiętać, aby zwolnić i zjechać z drogi, gdy zobaczą pojazdy ratunkowe i 
konserwacyjne. Uczynienie bezpieczeństwa priorytetem może uratować życie”.  
   
Komisarz Departamentu Pojazdów Silnikowych i przewodniczący Gubernatorskiej 
Komisji ds. Bezpieczeństwa Drogowego, Mark J.F. Schroeder, powiedział: 
„Podczas tego weekendu wzmożonych podróży wyrażam uznanie dla decyzji 
gubernator Hochul o zawieszeniu budowy dróg i mostów oraz przypominam kierowcom 
o odpowiedzialnej jeździe. Unikajcie lekkomyślnych zachowań na drodze, które 
narażają was samych i wszystkich uczestników ruchu na niebezpieczeństwo i zawsze 
zapinajcie pasy. Cieszcie się końcem lata z rodziną i przyjaciółmi, jednak zawsze 
miejcie plan bezpiecznego powrotu do domu”.  
   



Nadkomisarz Policji Stanu Nowy Jork, Kevin P. Bruen, powiedział: „Weekend 
obchodów Labour Day odzwierciedla ciężką pracę i osiągnięcia amerykańskich 
pracowników, co wiąże się ze wzmożonym podróżowaniem i świętowaniem w całym 
stanie Nowy Jork. Podczas gdy budowa dróg zostanie wstrzymana, kierowcy powinni 
zachować ostrożność w strefach robót, przestrzegać ograniczeń prędkości i zwracać 
uwagę na pojazdy służb ratowniczych i konserwacyjnych. Jeśli w planach jest 
spożywanie alkoholu, należy zapewnić sobie bezpieczny powrót do domu. Razem, 
wszyscy możemy bezpiecznie cieszyć się ostatnimi dniami lata”.  
   
Zarząd Autostrad (Thruway Authority) przypomina kierowcom, że w ramach wartego 
450 mln USD projektu prywatnych inwestycji i modernizacji dziesięć stref serwisowych 
jest zamkniętych lub objętych pracami budowlanymi. Wszystkie stacje paliw są 
pozostają otwarte. Aby zapewnić ciągłość usług dla klientów korzystających z 
autostrady Thruway podczas budowy, żadne dwa kolejne obszary obsługowe w tym 
samym kierunku podróży nie zostaną zamknięte na czas remontu. Kierowcy mogą 
sprawdzać strefy serwisowe i planować postoje, korzystając ze strony internetowej i 
bezpłatnej aplikacji mobilnej Zarządu Autostrad.  
   
Zapraszamy do obserwowania Zarządu Autostrad na Twitterze (@NYSThruway) i na 
Facebooku (Zarząd Autostrad Stanu Nowy Jork).  
   
Podróżni mogą sprawdzić informacje z serwisu 511NY NYSDOT przed wyruszeniem w 
podróż, dzwoniąc pod numer 5-1-1, korzystając ze strony internetowej 511 lub 
pobierając bezpłatną aplikację mobilną 511NY z iTunes lub Google Play. Ta bezpłatna 

usługa umożliwia sprawdzenie warunków drogowych, dostęp do podglądu z 2219 
kamer drogowych oraz do informacji lotniczych i tranzytowych. Aplikacja oferuje tryb 
Drive, w którym emituje alerty dźwiękowe wzdłuż wybranej trasy podczas jazdy, 
ostrzegając użytkownika o wypadkach i robotach drogowych.  
   
Śledź New York State DOT na Twitterze @NYSDOT i na Facebooku pod adresem New 
York State Department of Transportation.  
   
DMV i GTSC przypominają kierowcom, że Policja Stanu Nowy Jork i lokalne organy 
ścigania zwiększają liczbę patroli w celu zwalczania nietrzeźwych kierowców do 5 
września w ramach ogólnostanowej kampanii STOP-DWI pod hasłem „Jedź po 
trzeźwemu lub daj się zatrzymać” (Drive Sober or Get Pulled Over). Kampania ma na 
celu zmniejszenie liczby wypadków drogowych związanych z alkoholem i innymi 
narkotykami.  
   
Departament Pojazdów Silnikowych apeluje do kierowców o korzystanie z 
aplikacji Have a Plan umożliwiającej bezpieczny powrót do domu z miejsca świętowania 
w przypadku spożywania alkoholu. Ta bezpłatna aplikacja udostępniona przez Komisję 
Gubernatora ds. Bezpieczeństwa Drogowego i Fundację NYS STOP-DWI umożliwia 
użytkownikom wyznaczenie kierowcy, wezwanie taksówki lub skorzystanie z opcji 
wspólnego dojazdu oraz sprawdzenie konsekwencji prowadzenia pojazdu pod wpływem 
środków odurzających. Użytkownik może nawet skorzystać z tej aplikacji, aby zgłosić 
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prowadzenie pojazdu przez kierowcę nietrzeźwego bądź będącego pod wpływem 
narkotyków. Aplikacja jest dostępna na smartfony Apple, Android i Windows.   
   
Zapraszamy do obserwowania DMV na Twitterze @NYSDMV i na Facebooku pod 
adresem New York State Department of Motor Vehicles.  
  

###  
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