
 

 

 
 גאווערנער קעטי האקול   11/10/2022  אויף תיכף ארויסצוגעבן:

 
 

גאווערנער האקול ווייזט אן סטעיט אגענטורן צו אנגרייטן עמערדזשענסי אפרוף מיטלען אזוי ווי  
 טראפישע שטורעם ניקָאול רוקט זיך אין צפון ריכטונג דעם סוף וואך  

  
איבערבלייבענישן פון ניקָאול זענען ערווערטעט צו אנהויבן באטרעפן די סטעיט פרייטאג צונאכטס 

 און פארזעצן דורכאויס שבת 
  

אינטשעס רעגן ערווארטעט אין צענטראל ניו יארק, פינגער לעיקס, מערב ניו יארק און נארט   2-3
 נטער וועלכע ווערן גרינג פארפלייצט  קאנטרי ראיאנען מיט לייכטע פארפלייצונגען מעגליך אין געג

  
ניו יארקער ווערן געמוטיגט צו נאכפאלגן לאקאלע וועטער פאראויסזאגער און זיין אויפמערקזאם צו  

 אלערטס פון די נאציאנאלע וועטער סערוויס  
  
  

גאווערנער קעטי האקול האט היינט אנגעוויזן סטעיט אגענטורן צו צוגרייטן עמערדזשענסי אפרוף מיטלען  
אזוי ווי די איבערבלייבענישן פון דעם טראפישן שטורעם 'ניקָאול' זענען ערווארטעט צו אנטרעפן ניו יארק  

רעגן און פארפלייצונגען. די  פון אזוי פרי ווי פרייטאג אוונט, ברענגנדיג א מעגליכקייט פאר שווערע 
גרעסטע מאסן פון רעגן זענען ערווארטעט אנצוקומען צו א סך הכל פון צוויי צו דריי אינטשעס, מיט נאך 
העכערע מאסן אין געוויסע לאקאלע פלעצער, אין צענטראל ניו יארק, פינגער לעיקס און מערב ניו יארק  

ג היל לענדער אין די נארט קאנטרי ראיאן. לייכטע  ראיאנען, און אזוי אויך אין פלעצער אין די טאָ 
פארפלייצונגען זענען מעגליך אין פלעצער וועלכע ווערן גרינג פארפלייצט מיט מאקסימום ווינטן ביז  

מ.פ.ש. זענען מעגליך, מיט נאך שנעלערע ווינטן ערווארטעט אין די דַאונסטעיט ראיאנען.   40אזויפיל ווי 
מוטיגט ניו יארקער צו נאכפאלגן פון די נאענט די לאקאלע וועטער  גאווערנער האקול האט גע

פאראויסזאגונגען אין לויף פון די קומענדיגע עטליכע טעג צו הערן די וועטער אומשטענדן, און אזוי אויך צו  
אויספאלגן סיי וועלכע פאטענציאלע עמערדזשענסי ארדערס וועלכע ווערן ארויסגעגעבן בעפאר אדער  

קסטרעמע וועטער אומשטענדן. ניו יארק סטעיט אגענטורן און אויטאריטעטן האבן זיך שוין  דורכאויס ע
פארבינדן מיט שותפים אין לאקאלע רעגירונגען אריבער די סטעיט, און זיי שטייען גרייט צו רעאגירן ווי  

 עס פעהלט זיך אויס.  
  

טער שטורעם אין די סוף פון הערבסט  "אנגעהויבן פון פרייטאג צונאכטס איז דא א מעגליכקייט אז א ווע
וועט אראפלאזן דריי אינטשעס אדער מער פון רעגן אין געוויסע פלעצער, און איך מוטיג אלע ניו יארקער  

"אויב איר פלאנירט צו   האט גאווערנער האקול געזאגט. זיך צו גרייטן פאר די פאל פון א פארפלייצונג", 
זיכטיג און קוקט נאך די לאקאלע וועטער אומשטענדן בעפארן  פארן פרייטאג און שבת, זייט ביטע פאר

 זיך ארויסלאזן." 
  

 Division ofניו יארק סטעיט דיוויזיע פון היימלאנד זיכערהייט און עמערדזשענסי סערוויסעס )
Homeland Security and Emergency Services  ,קאמישאנער, דזשעקי ברעי, האט געזאגט )

"ניקָאול ריקט זיך אין די צפון ריכטונג, און עס איז דא א מעגליכקייט פאר שווערע רעגנס און שנעלע ווינטן  



 

 

אין לויף פון די קומענדיגע עטליכע טעג אין טיילן פון די סטעיט. איך און גאווערנער האקול בעטן ניו  
פאראויס, זיין אויפמערקזאם צו לאקאלע וועטער פאראויסזאגונגען און מאכן א    יארקער זיך צו גרייטן פון

פלאן אין פאל וואס אייער געגנט וועט באטראפן ווערן, און געדענקט צו זיך קימערן מיט אייערע  
 שוואכערע שכנים און באליבטע דעם סוף וואך."  

  
 סטעיט אגענטור פארברייטערונגען 

 ענט  טראנספארטאציע דעּפארטמ
סּוּפערווייזארס און    3,280די טראנספארטאציע דעּפארטמענט איז גרייט זיך אפצורופן מיט מער פון 

אפערעיטארס. אלע פעלד שטאב מיטגלידער זענען גרייט אריינצושפרינגען און רעאגירן. שטאב 
נויטיגט זיך   מיטגלידער קענען אויסגעשטעלט ווערן אין סיי וועלכע סארט אפרוף מאנשאפט לויט ווי עס

)פלייצונג אפרוף, טשיּפער, לאדנען און שלעפען, סּוער דזשעט, קָאט ענד טָאס, טראפיק סיגנאל, א.א.וו.(.  
אין צוגרייטונג האבן מאנשאפטן איבערגעגקוט און גערייניגט וואסער אפלויף סטרוקטורן זיכער צו מאכן  

 ן פון עקוויּפמענט אין די סטעיט זענען ווי פאלגנד:  אז זיי זענען ריין פון אפפאל און פארשטאפונגען. די צאל
 גרויסע דאמפ טראקס  1,516 •
 גרויסע לאודערס   333 •
 עקסקעוועיטער אויף טרעקס און רעדער   79 •
 טשיפערס   72 •
 גרעידערס   18 •
 וואקיום טראקס מיט סוער דזשעטס  14 •
 קרו באקעט טראקס -בוים 14 •

  
 וועי אויטאריטעט -טרו

וועי אויטאריטעט פאלגט נאך די וועטער פון די נאענט פאר די בעפארשטייענדע שטורעם, און זיי  -די טרו
-אפערעיטארס און סוּפערווייזארס גרייט זיך אפצורופן צו סיי וועלכע ווינט אדער פארפלייצונג 651האבן 

נען דא עקסקעוועיטערס, שארער טראקס און ארבינדענע אנגעלעגנהייטן אריבער די סטעיט. עס זע פ
טרָאקס, גרויסע לָאודערס, רוקעוודיגע שילדן וואס קענען אויפשפילן מעסעדזשעס, באוועגיגע  -דָאמּפ

שלעפער טרעילערס, ווי אויך שילדן און אנדערע  - ליכט טורעמעס, דזשענערעיטערס, ּפָאמּפס און געצייג
זיין גרייט פאר סיי וועלכע אומוועגן אדער ראוד פארשליסונגען.  טראפיק קאנטראל כלים און מכשירים צו 

עלעקטראנישע שילדן און סָאושעל מידיע ווערן גענוצט צו ווארענען דרייווערס איבער וועטער אומשטענדן  
 וועי.  -לאנגע טרּו-מייל-570אויף די 

 י פאלגנד: די צאלן פון עקוויּפמענט וועלכע שטייען גרייט אריבער די סטעיט זענען וו
 גרויסע און קליינע דָאמּפ טרָאקס  349 •
 לָאודערס   63 •
 טרעילערס   30 •
 וואקיום טרָאקס   7 •
 עקסקעוועיטערס   14 •
 האלץ טשיּפערס  8 •
 טשעינסאוס  100 •
 לופט טרָאקס  21 •
 סקיד סטיערס   22 •
 באוועגיגע דזשענערעיטערס  84 •
 באוועגיגע באלייכטונג יוניטס  65 •

  
וואס איז דא צו דַאונלָאודען   טעלעפאן עּפוועי אויטאריטעט מוטיגט דרייווערס צו דַאונלָאודען איר -די טרו

דעווייסעס. דער עפ שטעלט צו פאר מאטאריסטן דירעקטע   Androidאון   iPhoneאומזיסט אויף 
צייטיגע טראפיק אינפארמאציע און נאוויגאציע הילף בשעת מען איז  -לעבעדיגע טראפיק קאמערעס, עכט

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.thruway.ny.gov%2Ftravelers%2Fmobile-app.html&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Ca0bdb7ea14054b31c05108dac35b8583%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638037095099353874%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=1cuQIQjQ8u9slHW6WwTaozaUruJp3pja60IiTaeweok%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fprotect2.fireeye.com%2Fv1%2Furl%3Fk%3D49c374ec-16584de2-49c18dd9-0cc47aa88e08-e24ae9247819c0fd%26q%3D1%26e%3D6c8e9f4e-4ca3-42aa-adea-ab4a39364d27%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fnam11.safelinks.protection.outlook.com%252F%253Furl%253Dhttps%25253A%25252F%25252Fitunes.apple.com%25252Fus%25252Fapp%25252Fnys-thruway-authority%25252Fid1219981541%25253Fls%25253D1%252526mt%25253D8%2526data%253D04%25257C01%25257C%25257Cf4f15a68663a4e2a4a1508d992504d6d%25257C496b87481f5f49a8a46d98a389b1b070%25257C0%25257C0%25257C637701695879349020%25257CUnknown%25257CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%25253D%25257C1000%2526sdata%253DSac5BlD9ziKtjbepeLKbQyOUNFtTLLnQM%25252BJnnx6%25252FI74%25253D%2526reserved%253D0&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Ca0bdb7ea14054b31c05108dac35b8583%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638037095099353874%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=2zEjhfsE26rNHWkLvV8j2FK7ZHxUXvTPKLFjgqJS7%2BU%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fprotect2.fireeye.com%2Fv1%2Furl%3Fk%3Dca6d2073-95f6197d-ca6fd946-0cc47aa88e08-97e26c3b3cbaf695%26q%3D1%26e%3D6c8e9f4e-4ca3-42aa-adea-ab4a39364d27%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fnam11.safelinks.protection.outlook.com%252F%253Furl%253Dhttps%25253A%25252F%25252Fplay.google.com%25252Fstore%25252Fapps%25252Fdetails%25253Fid%25253Dgov.ny.thruway.nysta%2526data%253D04%25257C01%25257C%25257Cf4f15a68663a4e2a4a1508d992504d6d%25257C496b87481f5f49a8a46d98a389b1b070%25257C0%25257C0%25257C637701695879358975%25257CUnknown%25257CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%25253D%25257C1000%2526sdata%253D0ecturgzgvgSBYWj4ROVrbinB7ecYUYA%25252FbapVuFLFj4%25253D%2526reserved%253D0&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Ca0bdb7ea14054b31c05108dac35b8583%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638037095099353874%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=HoDyKUzqNcGLqJ9%2FuAx2mxmWP92R7kmxznTJMnKLNHE%3D&reserved=0


 

 

, וועלכע גיבן איבער  אימעילס TRANSalertאויפ׳ן וועג.  דרייווער קענען זיך אויך איינשרייבן צו באקומען 
 וועי.  -די לעצטע טראפיק אומשטענדן לענגאויס די טרו

  
צו זעהן א לעבעדיגע מאפע   thruway.ny.govאדער באזוכט  Twitterאויף  ThruwayTraffic@פַאלָאוט 

 וועי און אנדערע ניו יארק סטעיט שאסייען. -ווייזנדיג טראפיק אומשטענדן אויפן טרו
  

 דעפארטמענט פון ענווייראנמענטאלע אפהיטונג  
DEC   ענווייראנמענטעל קאנסערוועישען פאליציי אפיצירן, וואלד רעינדזשער, עמערדזשענסי

פארוואלטונג שטאב, און ראיאנישע מאנשאפט זענען אויף דער וואך און האלטן אן אויג אויף דער  
אנטוויקלענדע מצב און פאטראלירן אקטיוו די געגנטער און אינפראסטרוקטור וואס שטייט אויס געטראפן  

דיג שנעלע וואסער מיטלען וואס זענען פאראן, אריינרעכענענ-צו ווערן פון די שווערע וועטער. אלע הילפס
 רעטונג מאנשאפטן, זענען פלאצירט צו העלפן מיט סיי וועלכע עמערדזשענסי אפרוף.  

  
 אפיס פון פארקס, פארוויילונג, און היסטארישע אפהיטונג 

ניו יארק סטעיט פארק פאליציי און פארק באאמטע זענען אויף דער וואך און האלטן א נאנטן אויג אויף די  
אדער רופן זייער   parks.ny.govדן און באטרעפונגען. פארק באזוכער זאלן קוקן אויף וועטער אומשטענ

 רשליסונגען.  ארטיגע פארק אפיס פאר די לעצטע אפדעיטס וועגן פארק שעה'ן, עפענונגען, און פא
  

 דעפארטמענט פון פובליק סערוויס  
ארבעטער גרייט אויסצופירן שאדן אפשאצונגען, אפרוף,   7,125ניו יארק'ס יוטיליטי פירמעס האבן בערך 

פארריכטונג און צוריקשטעלונג ארבעט איבער ניו יארק סטעיט, פאר די היינטיגע וועטער. דאס רעכנט 
 & Orangeאון  Con Edisonלכע זענען פארזיכערט געווארן דורך ארבייטער ווע 1,500אריין נאך 

Rockland ארבייטער פארזיכערט דורך די נעשיאנאל גריד'ס אּפסטעיט אפטיילונג.    125, און נאך
אגענטור שטאב מיטגלידער וועלן אכט געבן אויף די ארבעט פון יוטיליטי פירמעס דורכאויס די וועטער  

אז יוטיליטי פירמעס שטעלן צו די נויטיגע מאנשאפטן צו די ראיאנען וועלכע  געשעעניש און פארזיכערן  
 ווערן דאס מערסטע באטראפן.  

  
 ניו יארק סטעיט פאליציי  

סטעיט פאליציי זענען גרייט ארויסצושיקן נאך טרופערס, ווי נויטיג, צו אפעקטירטע ערטער. אלע  
דרייוו וויהיקלס און יוטיליטי טעסק  -וויל-ספעציעליזירטע וויהיקלס פון סטעיט פאליציי, אריינגערעכנט פָאר

נערגיע קראפט און  וויהיקל, ווערן גרייט געמאכט אויף באלדיגע אפרוף. אלע טרופ עמערדזשענסי ע
 קאמוניקאציע אויסריכטונגען זענען גע'טעסט געווארן.  

  
 מעטראפאליטען טראנספארטאציע אויטאריטעט  

(  Metropolitan Transportation Authority, MTAדי מעטראפאליטען טראנספארטאציע אויטאריטעט ) 
  MTAון פארלעסליכע סערוויס. האלט א נאענטע אויג אויף וועטער אומשטענדן צו פארזיכערן זיכערע א

פארבינדענע נושאים און אוועקפירן סיי  -ארבעטער וועלן שטיין גרייט זיך אפצורופן צו סיי וועלכע וועטער
 וועלכע אראפגעפאלענע ביימער וועלכע קענען פאלן איבער באן רעלסן. 

טעט צו פארשפארט ווערן פאר  בריקן און טונעלן ערוואר MTAדורכאויס די הויכפונקטן פון די ווינטן זענען 
ליידיגע טרעקטאר טרעילערס און באהאפטענע טראקס. פיסגייער וועגן אויף בריקן קענען אויך  

 פארשפארט ווערן צוליב די פאראויסגעזאגטע הויכע ווינטן.  
  

פאר די לעצטע סערוויס ָאּפדעיטס און צו זיין    new.mta.infoפאסאנזשירן ווערן געמוטיגט צו קוקן אויף 
פארזיכטיג ביים נוצן די באנען. פאסאנזשירן זאלן זיך אויך איינשרייבן צו באקומען סערוויס אלערטס דורך  

און   MYmta'ס עּפס: MTAטעקס מעסעדזש אדער אימעיל. די אלערטס קען מען אויך באקומען דורך די 
TrainTime  . 
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  פארט אויטאריטעט

די פארט אויטאריטעט האלט אן אויג אויף וועטער אומשטענדן. שנעלקייט איינצוימונגען קענען מעגליך  
זיין אין עפעקט ביי די בריקן, ווי אויך לענגאויס די וועגן וועלכע פירן צו און אוועק פון זיי. פאסאנזשירן 

זיך צו פארבינדן דירעקט מיט  וועלכע נוצן די פארט אויטאריטעט'ס איינריכטונגען ווערן ערמוטיגט 
טראנספארטאציע באס פירמעס און לופטליניעס פאר די לעצטע אינפארמאציע וועגן סײ דילעיס און  

קענסעלעישענס.  פאר די לעצטע אינפארמאציע איבער ּפארט אויטאריטעט איינריכטונגען, קוקט ביטע  
  PAאדער דַאונלָאודט איינע פון די   אלערטס  PAאויף סָאושעל מידיע, שרייבט זיך איין צו באקומען 

 PATHוואס גיבט די לעצטע אּפדעיטס און אלערטס פאר   RidePATHטעלעפָאון עּפס, אריינרעכענענדיג 
 סערוויס.  

  
 זיכערהייט עצות  

 מאכט אייך גרייט פאר שווערע וועטער:   .1
איר זאלט װיסן די קאונטי װאו איר װאױנט און די נעמען פון דערנעבענדע שטעט. שװערע  .2

 װעטער װארענונגען װערן ארױסגעגעבן אין יעדע קאונטי.  
לערנט זיך די מערסט פארזיכערטע רוט ֿפון אײער הײם אדער געשעפט צו א הױכע,  .3

 זן אין אײלעניש. פארזיכערטע פלאץ, אױב עס טרעֿפט זיך אז איר דארפט זײ פארלא
אנטװיקלט און חזר'ט איבער א 'ֿפאמיליע אנטלױפן' פלאן און באשטימט א צוזאמענטרעף  .4

 פלאץ אױב משפחה מיטלידער װערן אפגעזונדערט אײנער פונעם אנדערן.  
מאכט א פרטים'דיגע ליסטע פון אלע װערדפולע זאכן, ארײנגערעכנט מעבעל און  .5

זענליכע חפצים. האלט די ליסטע אין א  צוגעהערן, קלײדער און אנדערע פער
 פארזיכערטע ארט.  

לייגט אוועק אן עמערדזשענסי מאגאזין פון עסן קאנעס, מעדיצינען און ערשטע הילף   .6
 וואסער אין ריינע פארמאכטע קאנטעינערס. -סוּפלייס און וואסער צו טרונקן. האלט טרונק

 פלאנירט װאס צו טוהן מיט אייערע שטוב חיות.   .7
ן ארומטראגנדע ראדיא, פלעשלײטס, עקסטערע בעטעריס און עמערדזשענסי האט א .8

 קאכן אױסריכטונג צו די האנט. 
האלט אײער קאר אנגעפילט מיט ברענשטאף. אױב לעקטער איז אפגעהאקט, איז  .9

מעגליך אז גאזאלין סטאנציעס װעלן נישט קענען פאמפן ברענשטאף פאר עטליכע טעג.  
 וּפליי פעקל אין די טרָאנק פון אייער קאר.  האלט א קליינע דיזעסטער ס

 האלטס דיזעסטער סופלייס ביי דער האנט, אריינגערעכנט:  .10
 פלעשלײטס און עקסטערע בעטעריס  .1
 בעטערי־באקרעפטיגטע ראדיא און עקסטערע בעטעריס  .2
 ערשטע הילף פעקל און אנװײזונגען  .3
 עמערדזשענסי עסנװארג און װאסער  .4
 נישט עלעקטרישער קען עֿפענער   .5
 נױטיגע מעדיצינען   .6
 קארטלעך  ATMטשעקבוק, קעש, קרעדיט קארטלעך,  .7

  
פאר מער זיכערהייט טיּפס, באזוכט די ניו יארק סטעיט דיוויזיע פון היימלאנד זיכערהייט און  

www.dhses.ny.gov/oem/safety-אויף   עמערדזשענסי סערוויסעס זיכערהייט טיּפס וועבזייטל
info/index.cfm  . 
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