
 

 

 
Do natychmiastowej publikacji: 10.11.2022  GUBERNATOR KATHY HOCHUL 

 
 

GUBERNATOR HOCHUL NAKAZUJE AGENCJOM STANOWYM PRZYGOTOWANIE 
ŚRODKÓW REAGOWANIA KRYZYSOWEGO W ZWIĄZKU Z PRZEMIESZCZANIEM 

SIĘ BURZY TROPIKALNEJ NICOLE NA PÓŁNOC W TEN WEEKEND  
  

Przewiduje się, że pozostałości burzy Nicole zaczną oddziaływać na stan w piątek 
wieczorem i będą kontynuowane przez sobotę  

  
W regionie Central New York, Finger Lakes, Western New York i regionie North 

Country spodziewane są 2-3 cale deszczu, a na terenach zagrożonych powodzią 
możliwe są niewielkie podtopienia  

  
Mieszkańcy stanu Nowy Jork są proszeni o monitorowanie lokalnych prognoz 

pogody i zwracanie uwagi na alerty Krajowego Serwisu Pogodowego  
  
  
Gubernator Kathy Hochul nakazała dziś agencjom stanowym przygotowanie środków 
reagowania kryzysowego, ponieważ przewiduje się, że pozostałości burzy tropikalnej 
Nicole zaczną oddziaływać w stanie Nowy Jork już w piątek wieczorem, powodując 
ulewne deszcze i powodzie. Największe całkowite opady deszczu o wysokości od 
dwóch do trzech cali, a miejscami większe, spodziewane są w regionie Central New 
York, Finger Lakes i Western New York, a także na obszarach płaskowyżu Tug Hill w 
regionie North Country. Możliwe są niewielkie podtopienia na obszarach zagrożonych 
powodzią oraz maksymalne porywy wiatru do 40 km/h, przy czym w dolnej części stanu 
spodziewane są wyższe prędkości wiatru. Gubernator Hochul zaapelowała do 
mieszkańców stanu Nowy Jork o uważne monitorowanie lokalnych prognoz w ciągu 
najbliższych dni pod kątem warunków pogodowych oraz o stosowanie się do wszelkich 
potencjalnych zarządzeń awaryjnych wydanych przed lub w trakcie tych ekstremalnych 
zjawisk pogodowych. Agencje i władze stanu Nowy Jork zaangażowały już partnerów z 
samorządów lokalnych w całym stanie i są gotowe do reagowania w razie potrzeby.  
  
„Od piątku wieczorem, na skutek tego późnosezonowego układu pogodowego, w 
niektórych miejscach mogą spaść trzy lub więcej cali deszczu, dlatego apeluję do 
wszystkich mieszkańców stanu Nowy Jork o przygotowanie się na wypadek powodzi”, 
powiedziała gubernator Hochul. „Osoby planujące podróż w piątek i sobotę proszone 
są o zachowanie ostrożności i sprawdzenie lokalnych warunków pogodowych przed 
wyruszeniem w drogę”.  
  



 

 

Komisarz Wydziału Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Służb Ratowniczych Stanu 
Nowy Jork, Jackie Bray, powiedziała: „Nicole przesuwa się na północ i istnieje 
możliwość wystąpienia ulewnych deszczy i porywów wiatru w ciągu najbliższych kilku 
dni w niektórych częściach stanu. Wraz z gubernator Hochul prosimy mieszkańców 
stanu Nowy Jork o wcześniejsze przygotowanie się, śledzenie lokalnych prognoz, 
opracowanie planu, jeśli dany obszar zostanie dotknięty klęską żywiołową, oraz 
pamiętanie o sprawdzeniu, czy w ten weekend nikt z sąsiadów i bliskich nie jest 
zagrożony”.  
  
Przygotowania agencji stanowych  
Departament Transportu (Department of Transportation)  
Departament Transportu jest przygotowany do działania, mając do dyspozycji ponad 
3280 pracowników nadzoru i operatorów. Do dyspozycji i w pełnej gotowości do pracy 
są wszyscy pracownicy terenowi. Personel może być rozdzielony tak, aby utworzyć 
dowolnego rodzaju zespół ratowniczy (np. zespoły do usuwania skutków powodzi, 
rozdrabniające, do załadunku i przewozu, kanalizacyjne, do przecinania i przerzucania, 
sygnalizacji drogowej itp.). W ramach przygotowań ekipy sprawdziły infrastrukturę 
odwadniającą i oczyściły ją z zanieczyszczeń oraz usunęły zatory. Sprzęt na terenie 
stanu jest dostępny w następujących ilościach:  

 1516 dużych wywrotek  
 333 dużych ładowarek  
 79 koparek gąsienicowych i kołowych  
 72 rębaki  
 18 równiarek  
 14 wozów asenizacyjnych z wężem do kanalizacji  
 14 ciężarówek z podnośnikiem koszowym do drzew  

  
Thruway Authority  
Thruway Authority ściśle monitoruje pogodę pod kątem nadchodzącej burzy oraz 
dysponuje 651 operatorami i nadzorcami przygotowanymi do reagowania na wszelkie 
problemy związane z wiatrem lub powodzią w całym stanie. W przypadku objazdów lub 
zamknięć dostępne są koparki, pługi/ wywrotki, duże koparko-ładowarki, przenośne 
tablice ostrzegawcze, przenośne wieże oświetleniowe, generatory, pompy i przyczepy 
do przewozu sprzętu, jak również oznakowanie i inne urządzenia kontroli ruchu. Znaki 
zmiennej treści i media społecznościowe są wykorzystywane do ostrzegania kierowców 
o warunkach pogodowych na liczącej 570 mil autostradzie Thruway.  
Liczba dostępnego w całym stanie sprzętu jest następująca:  

 349 dużych i małych wywrotek  
 63 ładowarek  
 30 przyczepy  
 7 ciężarówek próżniowych  
 14 koparek  
 8 rębaków do zarośli  
 100 pił łańcuchowych  
 21 wózków podnośnikowych  
 22 ładowarki burtowe  



 

 

 84 przenośne generatory  
 65 przenośnych lamp  

  
Thruway Authority zachęca kierowców do pobrania aplikacji mobilnej dostępnej 
bezpłatnie na iPhone i urządzenia z systemem Android . Aplikacja oferuje kierowcom 
bezpośredni dostęp do informacji drogowych na żywo z kamer drogowych w czasie 
rzeczywistym i wsparcie nawigacyjne podczas podróży. Kierowcy mogą także 
subskrybować otrzymywanie wiadomości e-mailowych TRANSalert zawierających 
najnowsze informacje o warunkach drogowych na Thruway tutaj.  
  
Interaktywną mapę pokazującą warunki ruchu na autostradzie i innych drogach w 
Nowym Jorku można śledzić na @ThruwayTraffic na Twitterze i na stronie 
thruway.ny.gov .  
  
Departament Ochrony Środowiska (Department of Environmental Conservation)  
Funkcjonariusze Departamentu Ochrony Środowiska, leśniczy, personel zarządzania 
kryzysowego i personel regionalny są w stanie gotowości i monitorują rozwój sytuacji, 
aktywnie patrolując tereny i elementy infrastruktury, które mogą ucierpieć wskutek 
trudnych warunków atmosferycznych. Wszystkie dostępne zasoby, w tym wodne 
jednostki ratownicze, są gotowe do pomocy w razie wystąpienia sytuacji kryzysowej.  
  
Urząd ds. Parków, Rekreacji i Ochrony Zabytków (Office of Parks, Recreation and 
Historic Preservation)  
Policja parkowa stanu Nowy Jork i personel parków są w stanie gotowości i uważnie 
monitorują warunki atmosferyczne oraz ich skutki. Odwiedzający parki powinni 
sprawdzać stronę internetową parks.ny.gov lub zadzwonić do lokalnego biura parku, 
aby uzyskać najnowsze informacje na temat godzin otwarcia i zamknięcia parków.  
  
Departament ds. Usług Publicznych (Department of Public Service)  
Przedsiębiorstwa użyteczności publicznej w stanie Nowy Jork mają do dyspozycji około 
7125 pracowników do oceny szkód, podejmowania działań ratowniczych, 
przeprowadzania napraw i przywracania porządku na terenie całego stanu w przypadku 
wystąpienia takich zdarzeń. Obejmuje to dodatkowe 1500 pracowników zapewnione 
przez firmy Con Edison i Orange & Rockland oraz dodatkowe 125 pracowników 
zapewnione przez oddział firmy National Grid w północnej części stanu. Pracownicy 
Agencji będą śledzić pracę przedsiębiorstw użyteczności publicznej przez cały czas 
trwania zdarzenia i zapewnią, że przedsiębiorstwa skierują odpowiedni personel do 
regionów, które mogą zostać najbardziej poszkodowane.  
  
Policja stanu Nowy Jork  
Policja stanowa jest przygotowana do rozmieszczenia dodatkowych oficerów na 
dotkniętych obszarach, w razie potrzeby. Wszystkie specjalistyczne pojazdy policji 
stanowej, w tym pojazdy z napędem na cztery koła i pojazdy użytkowe, są 
przygotowane i gotowe do natychmiastowego użycia. Wszystkie urządzenia zasilania 
awaryjnego i łączności jednostek policji zostały przetestowane.  
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Zarząd Transportu Metropolitalnego (Metropolitan Transportation Authority, MTA)  
Zarząd Transportu Metropolitalnego ściśle monitoruje warunki pogodowe, aby zapewnić 
bezpieczne i niezawodne usługi przewozowe. Pracownicy MTA będą przygotowani do 
reagowania na wszelkie problemy związane z warunkami atmosferycznymi i usuwania 
powalonych drzew, które mogą spaść na tory.  
W okresach szczytowych wiatrów agencja MTA Bridges and Tunnels przewiduje 
wprowadzenie zakazu dla pustych ciągników siodłowych i ciężarówek tandemowych. Z 
powodu prognozowanych silnych wiatrów zamknięte mogą być również przejścia dla 
pieszych na mostach.  
  
Podróżni powinni sprawdzać aktualności na stronie new.mta.info i zachować ostrożność 
podczas korzystania z systemu transportu. Warto także zasubskrybować alerty o 
bieżącym stanie usług w postaci wiadomości SMS lub e-mail. Są one również dostępne 
w aplikacjach MTA: MYmta i TrainTime.  
  
Zarząd Portów  
Zarząd Portów monitoruje warunki pogodowe. Na mostach, a także wzdłuż dróg 
prowadzących do i z przepraw mogą obowiązywać ograniczenia prędkości. Pasażerów 
korzystających z obiektów Zarządu Portów zachęca się do kontaktowania się 
bezpośrednio z przewoźnikami i liniami lotniczymi w celu uzyskania najnowszych 
informacji o opóźnieniach i odwołaniach rejsów. Aby uzyskać najnowsze informacje o 
obiektach Zarządu Portów, należy śledzić media społecznościowe, zasubskrybować 
alerty PA lub pobrać jedną z aplikacji mobilnych PA, np. aplikację RidePATH, która 
pokazuje aktualności i alerty w ramach usługi PATH.  
  
Zalecenia dotyczące bezpieczeństwa  

1. Przygotuj się na gwałtowne zjawiska pogodowe:  
2. Poznaj hrabstwo, w którym mieszkasz, i nazwy pobliskich miast. 

Ostrzeżenia o trudnych warunkach pogodowych dotyczą poszczególnych 
hrabstw.  

3. Naucz się najbezpieczniejszej drogi z domu lub firmy na wysoki, 
bezpieczny teren na wypadek, gdyby trzeba było udać się tam 
w pośpiechu.  

4. Opracuj i przećwicz plan „ucieczki rodziny” i ustal miejsce spotkania na 
wypadek, gdyby członkowie rodziny zostali rozdzieleni.  

5. Sporządź szczegółową listę wszystkich wartościowych przedmiotów, 
w tym mebli, ubrań i innego mienia osobistego. Przechowuj tę listę 
w bezpiecznym miejscu.  

6. Zrób zapasy konserw i jedzenia w puszkach, leków, środków 
opatrunkowych oraz wody pitnej. Wodę pitną przechowuj w czystych, 
zamkniętych pojemnikach.  

7. Zaplanuj, co zrobisz ze swoimi zwierzętami.  
8. Zaopatrz się w przenośne radio, latarki, dodatkowe baterie i awaryjny 

sprzęt do gotowania.  
9. Dbaj, by w baku samochodu zawsze było paliwo. W razie odcięcia energii 

elektrycznej stacje benzynowe mogą nie być w stanie pompować paliwa 

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fnew.mta.info%2F&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Ca0bdb7ea14054b31c05108dac35b8583%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638037095099353874%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=GNPdE4OlQ1v1Nu7%2FAiC%2F9UIwpzYQzmyPzl4ECzVtK8g%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.panynj.gov%2Fport-authority%2Fen%2Falerts.html&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Ca0bdb7ea14054b31c05108dac35b8583%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638037095099353874%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=H32WqHFUXU3%2F6uOPG%2FBu5zKaa1kBfSVz9kh7p46tTxk%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.panynj.gov%2Fport-authority%2Fen%2Fhelp-center%2Fsocial-media%2Fmobile-apps.html&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Ca0bdb7ea14054b31c05108dac35b8583%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638037095099353874%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=cti9K8vvtok6Y7qd6DnFuJDo0acYYSX4plEgdTJoqDk%3D&reserved=0


 

 

przez kilka dni. Trzymaj mały zestaw zaopatrzenia awaryjnego 
w bagażniku samochodu.  

10. Miej pod ręką środki na wypadek klęski żywiołowej, takie jak:  
1. Latarka i dodatkowe baterie  
2. Radio na baterie i dodatkowe baterie  
3. Zestaw i poradnik pierwszej pomocy  
4. Zapasy żywności i wody pitnej  
5. Nieelektryczny otwieracz do konserw  
6. Podstawowe leki  
7. Książka czekowa, gotówka, karty kredytowe, karty bankomatowe  

  
Więcej wskazówek dotyczących bezpieczeństwa można znaleźć na stronie internetowej 
Wydziału Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Służb Ratowniczych Stanu Nowy Jork pod 
adresem www.dhses.ny.gov/oem/safety-info/index.cfm.  

###  

 
Dodatkowe wiadomości są dostępne na stronie www.governor.ny.gov 

Stan Nowy Jork | Executive Chamber | press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418 
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