
 
 גאווערנער קעטי האקול  11/16/2022 אויף תיכף ארויסצוגעבן: 

 
 

גאווערנער האקול צו דעקלערן עמערדזשענסי צושטאנד בעפאר אינטענסיווע 'לעיק עפעקט' שניי  
  פאראויסגעזאגט פאר טיילן פון אּפסטעיט ניו יארק

  
  מיטוואך אנגעהויבן געגנטער וואטערטאון אין און באפעלאו אין ערווארטעט זענען שניי פיס עטליכע

  זונטאג ביז ציהענדיג זיך אוונט
  

שטורעם ערווארטעט צו פאראורזאכן סכנות'דיגע רייזע אומשטענדן און פאטענציאלע קורצשלוסן  
  צוליב שניי, פארפרוירענע רעגן און בוזשעווענדע ווינטן

  
 אין פרייטאג ביז אוונט דאנערשטאג פון רייזעס  איבעריגע פארמיידן צו געמוטיגט זענען  יארקער ניו

  אומשטענדן סכנות'דיגע צוליב טערגעגנ  וואטערטאון און באפעלאו
  

דאנערשטאג איז אלע קאמערציעלע טראפיק פארבאטן פון פארן אויף די   PM 4:00אנגעהויבן פון 
NYS טרּו-( וועיI-90 פון עקזיט )ראטשעסטער   46(- I-390 ביז עקזיט )ריּפלי  61(- Shortman 

Rd)  
  

  סטעיט אגענטורן אנגעוויזן צו אנגרייטן עמערדזשענסי אפרופונג מיטלען
  
  

גאווערנער קעטי האקול האט היינט אנאנסירט אירע פלענער צו דעקלערן אן עמערדזשענסי צושטאנד  
דאנערשטאג אינדערפרי בעפאר א ווינטער שטורעם איז פאראויסגעזאגט צו באטרעפן טיילן פון  

יען  די מערסט באדייטנדע שני אּפסטעיט ניו יארק מיט אינטענסיווע 'לעיק עפעקט' שנייען ביז זונטאג.
זענען ערווארטעט צו פאלן דאנערשטאג און פרייטאג, זיך אנהויפנדיג צו ביז אזויפיל ווי דריי פיס פון שניי  

מעגליך אין די באפעלאו געגנט און ביז אזויפיל ווי צוויי פיס פון שניי מעגליך אין די וואטערטאון געגנט,  
יזע אומשטענדן און לאקאלע קורצשלוסן מיט ראטעס פון דריי אינטשעס שניי פער שעה. סכנות'דיגע רי

אלץ רעזולטאט פון די שטורעם זענען ווארשיינליך צוליב שניי, אייז און ווינטן צוזאמען אין די  
פאראויסגעזאגטע וועטער. גאווערנער האקול האט געמוטיגט ניו יארקער צו זיין וואכזאם און פארמיידן  

טאון געגנטער פון דאנערשטאג אוונט און דורכאויס איבעריגע רייזעס אין די באפעלאו און וואטער
  פרייטאג.

  
"טיילן פון מערב ניו יארק, די פינגער לעיקס, צענטראל ניו יארק און די נָארט קאנטרי גייען בקרוב  

באקומען זייער ערשטע שניי שטורעם פון דעם סעזאן, און דאס מיינט אז יעדער אין די באטראפענע  
"איך  געזאגט.האט גאווערנער האקול ראיאנען דארף זיין גרייט פאר סכנות'דיגע רייזע אומשטענדן", 

און מיינע שטאב מיטגלידער שיקן ארויס עמערדזשענסי אפרוף מיטלען בעפאר די שטורעם, מיר שטייען  
אין כסדר'דיגע פארבינדונג מיט לאקאלע בעאמטע און מיר האלטן א וואכזאמע אויג אויף די  

ידן סיי וועלכע  פאראויסזאגונגען. ניו יארקער זאלן בלייבן וואכזאם בעפאר די שטורעם און פארמי 
  אומנויטיגע רייזעס דורכאויס די סכנות'דיגע אומשטענדן." 



  
'לעיק עפעקט' שניי ווארענונג און ווינטער שטורעם ווארענונגען זענען אין קראפט פון מיטװאך אינדערפרי  

  און זעצן פאר ביז נאך זונטאג אוונט פאר עטליכע קאונטיס אין די מערב ניו יארק, פינגער לעיקס,
צענטראל ניו יארק און נָארט קאנטרי ראיאנען. שטייענדיג אין מיטװאך, זאגט די נאציאנאלע וועטער 

  סערוויס פאר עטליכע פיס פון שניי אין לויף פון די שטורעם.
  

פאר א פולע ליסטע פון וועטער ווַאטשעס און ווארענונגען אין אייער געגנט, באזוכט אייער געגנט'ס  
  .וועבזייטלנאציאנעלע וועטער סערוויס 

  
 Division ofניו יארק סטעיט דיוויזיע פון היימלאנד זיכערהייט און עמערדזשענסי סערוויסעס )

Homeland Security and Emergency Services  ,קאמישאנער, דזשעקי ברעי, האט געזאגט )
"טראץ די אומגעווענטליך ווארעמע וועטערן אין די לעצטיגע טעג, איז די ווינטער שוין דא אריבער  

ענסיוו פון צייט צו  אּפסטעיט ניו יארק. שאצט נישט אונטער די שטורעם. מיר ערווארטן שניי צו זיין אינט
צייט, שאפנדיג סכנות'דיגע אומשטענדן, און באדייטנדע מאסן פון שניי זיך צו אנזאמלען דורכאויס די  
שטורעם. יעצט איז די צייט זיך צו צוגרייטן און מאכן א פלאן. ניו יארקער אין די באטראפענע געגנט 

אוועקלייגן מער צייט פאר די רייזע. און מיר  וועלכע מוזן פארן שפעטער דעם וואך זאלן פארן שטייט און 
זאלן זיך אלע קימערן איבער אונזערע שכנים, באזונדערס שוואכערע שכנים, זיי צו העלפן זיך צו גרייטן  

  פאר ווינטער וועטער וואס איז פאראויסגעזאגט." 
  

  פארברייטערונגען אגענטור
  

  דיוויזיע פון היימלאנד סעקיוריטי און עמערדזשענסי סערוויסעס
 אויג נאענטע א האלט סערוויסעס עמערדזשענסי און סעקיוריטי היימלאנד פון  דיוויזיע סטעיט יארק  ניו די

  אין שטייען זיי  און אפעראציעס, אפרוף אגענטורן סטעיט קאארדינירט אומשטענדן, רייזע און  וועטער אויף
  צושטאנד. וועטער די בעפאר שטייענדיג אינסטאנצן לאקאלע מיט ונגפארבינד

  
 עמערדזשענסי (Management Emergency of Office) מענעדזשמענט'ס עמערדזשענסי פון אפיס די

  זאפאסן סטעיט'ס  די און דאנערשטאג, קראפט אין ווערן אריינגעברענגט  וועט  צענטער אפעראציעס
- שטורעם וועלכע סיי  מיט ארויסהעלפן צו אינסטאנצן לאקאלע צו  מיטלען שטיצע שיקן צו  גרייט שטייען

  באדערפענישן. פארבינדענע
  

  וועט (Control and Prevention Fire of Office) קאנטראל און פארמיידונג  פייער  פון אפיס סטעיט די
 פארלאנגען  צו אפרופן  זיך וועלן זיי און ווערן  ארויסגעשיקט צו  עקוויּפמענט  און 'סUTV קארן, צוגרייטן

  נויטיג. ווי הילף פאר
  

  טראנספארטאציע דעּפארטמענט
סוּפערווייזארס און   3,287די סטעיט טראנספארטאציע דעּפארטמענט גרייט זיך צו זיך אפצורופן מיט  

מאנשאפטן קענען צוזאמגעשטעלט ווערן פאר סיי וועלכע סארט אפרופונג וואס איז נויטיג,   אפערעיטארס.
ר, שלעפן און צו  אריינרעכענענדיג שניי און אייז אפעראציעס, אפלויף, צומאלן אראפגעפאלענע ביימע

אינצידענט קאמאנד סיסטעם איינגעשטעלטע  75אפשניידן און אוועקווארפן שטערונגען. אין צוגאב זענען 
  גרייט צו העלפן אין די קומענדיגע שטורעם.

  
  איינגעשטעלטע, 60 פון הכל סך א וועלן געגנטער קריטישע אין  אפרופונג שניי עפעקט' 'לעיק  שטיצן צו

  אפערירער עקוויּפמענט זעקס אפערירער/סּוּפערווייזארס, טראק שארער 50 יגאריינרעכענענד
  ווערן  זיי מיטוואך. ווערן  ארויסגעשיקט ראיאנען אנדערע פון מעכאניקער פלאטע  פיר און אינסטראקטארס

  פאלגנד: ווי פארטיילט

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Falerts.weather.gov%2Fcap%2Fny.php%3Fx%3D1&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C0884b808364545fb0c9d08dac817aad9%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638042301372553544%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=UemfjTkxOksw7cjgGGAKJxyGEE%2B0raf6c42wVjWiy4o%3D&reserved=0


  
  מערב ניו יארק: -

שארער טראק אפערירער/סּוּפערווייזארס, צוויי עקוויּפמענט אפערירער   40באקומען  -
  אינסטראקטארס און פיר פלאטע מעכאניקער.

  פינגער לעיקס: -
  אינסטראקטארס אפערירער עקוויּפמענט צוויי  און אפערירער טראק שארער זיבן באקומען -

  נארט קאנטרי: -
  באקומען דריי שארער טראק אפערירער און צוויי עקוויּפמענט אפערירער אינסטראקטארס -
  

  די  אוונט. אדער נאכמיטאג מיטװאך פלאץ  אין זיין וועלן  ראיאן די פון אינדרויסן פון מיטלען-הילפס אלע
  די ווי אזוי רןווע אפגעשאצט צו  ווערן פארגעזעצט וועלן  עקוויּפמענט און מיטלען-הילפס נאך פאר נויט

  שטורעם. די דורכאויס פארלאנגען אומשטענדן

  

  24/7 אפעראציעס פאר  גרייט ארט אויפן מאנשאפטן מיט  בלייבן וועלן  וואוינען  מענטשן  וואו געגנטער אלע
 אלע אפגערייניגט.  ערשטע  די ווערן  וועלן געגענטער אזעלכע אלע און שטורעם, גאנצע די דורכאויס

  באטרעפנדע אין מעכאניקער פלאטע ארויסשטעלן. אויף  גרייט  שטייט  געצייג אייז און שניי פאראנענע
  האלטן און פאררעכטונגען טוהן  צו 24/7 געגנטער וואוינונג הויפט אלע צו מאנשאפטן שיקן וועלן געגנטער
  פאלגנד: ווי זענען סטעיט די אין עקוויּפמענט פון צאלן די ראוד.  אויפן טראקס

  טראקס שארער גרויסע 1522 •

  שארערס דּוטי  מיטעלמעסיגע 140 •
  שארערס טָאו 50 •
  לאודערס גרויסע 329 •

  בלאזערס שניי 38 •

די סטעיט טראנספארטאציע דעּפארטמענט פירט איין א פולשטענדיגע פארבאט אויף קאמערציעלע קארן  
 .  PM 4:00און טראקס ביי די פאלגנדע לאקאציעס אנגעהויבן דאנערשטאג 

   I-90ביז  62רּוט   - 190אינטערסטעיט  •
 פולע לענג   - 290אינטערסטעיט  •

 פולע לענג   - 990אינטערסטעיט  •
 פולע לענג   - 33רּוט  •
   I-90ביז  39רּוט  - 219רּוט  •
 פולע לענג  - 400רּוט  •
 פולע לענג    - 5באפעלאו סקייוועי רּוט  •

• I-81 -   טראקס מעגן נאר נוצן רעכטע ליניע -ביז די קאנאדישע גרעניץ  33עקזיט  

, באזוכט  511צו טרעפן די לעצטע אינפארמאציע איבער טראפיק און רייזע אומשטענדן, רופט  
www.511NY.org  511אדער דַאונלָאודט די אומזיסטעNY   .די אנליין סיסטעם און די  טעלעפאן עּפ

טעלעפאן עּפ האבן אויף זיך א סטעיט ראוד מאפע, אנווייזנדיג וועלכע ראודס האבן יעצט שניי און וואו די  
  אומשטענדן זענען נארמאל.

  
  וועי אויטאריטעט-טרו
  די פאר נאענט די  פון  וועטער פאראויסגעזאגטע די נאך פאלגן מיטגלידער  שטאב וועי-טרּו

  און  אפערירער 657  מיט אפצורופן זיך גרייט  זענען זיי און שטורעם, עפעקט' 'לעיק בעפארשטייענדע
 גלידערמיט שטאב נאך ארויס שיקט און אריבער אויך  רוקט  וועי-טרּו די  סטעיט. איבערן סּוּפערווייזארס

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.511ny.org%2F&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C0884b808364545fb0c9d08dac817aad9%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638042301372553544%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=HDhFSRmXds3QfwcWdfX7Vq9jBOZHK1uwOvkJqlCoHCM%3D&reserved=0


  אפעראציעס אייז און  שניי  מיט ארויסהעלפן צו דיוויזיעס יארק ניו און סירעקיוס איר  פון עקוויּפמענט און
  יארק. ניו מערב אין  ווערן  באטראפן שווערסטע די צו פאטענציאל די האבן וועלכע געגנטער די אין

 און טרָאקס-שארער גרויסע יזארס,סּוּפערווי  און אפערירער אריין רעכענען מיטלען-הילפס ארויסגעשיקטע
  בלאזערס. שניי גרויסע

  
וועי עמערדזשענסי אפעראציע צענטערן האבן שטאב מיטגלידער אין באפעלאו  -אין צוגאב וועלן די טרּו

און אין די הויפטקווארטיר דורכאויס די גאנצע שטורעם ארויסצוהעלפן מיטן אנפירן די שניי און אייז  
ינצידענט אפרופונג, עמערדזשענסי מענעדזשמענט און לעצטע אינפארמאציע  טראפיק אאפעראציעס, 

  פאר מענטשן וואס פארן.
  

  פאלגנד: אויסגערעכנט זענען  סטעיט די אין מיטלען-הילפס און עקוויּפמענט טרּווועי פון צאלן די

  טרָאקס שארער דּוטי מיטלמעסיגע און  גרויסע 346 •

  טראקס שארער טָאו ניין •

  לָאודערס 66 •
  האנט ביים זאלץ טאן 132,000  פון מער •

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

  
דאנערשטאג וועלן אלע קאמערציעלע טראפיק זיין פארבאטן פון פארן אויף די   PM 4:00אנגעהויבן 

NYS טרּו-( 90וועי-I פון עקזיט )ראטשעסטער  46(- 390-I.ביז די פענעסילוועיניע גרעניץ ) אלע  
  -)ריּפלי  61וועי מוזן ארויסגיין ביי עקזיט -קאמערציעלע טראפיק אין די מזרח ריכטונג אויף די טרּו

Shortman Rd.)  
  

  ארויסגיין זאלן מזרח פון  פענענסילוועיניע צו  וועי-טרּו די  אויף ריכטונג מערב די  אין  טראפיק קאמערציעלע
  וועסט. I-86 צו  I-390 די פאר  (I-390 - )ראטשעסטער 46 עקזיט  פון

  
וואס איז דא צו   עּפ טעלעפאןוועי אויטאריטעט ערמוטיגט מאטאריסטן צו דַאונלָאודען איר -די טרו

פָאון און ענדרָאויד כלים. דער עפ שטעלט צו פאר מאטאריסטן דירעקטע  -באקומען אומזיסט אויף איי 
צייטיגע טראפיק אינפארמאציע, לעבעדיגע טראפיק קאמערעס און נאוויגאציע הילף בשעת׳ן זיין  -עכט

אימעילס וועלכע גיבן איבער   TRANSalertדרייווער קענען זיך אויך איינשרייבן צו באקומען  ועג.אויפ׳ן ו
וועי אויטאריטעט אויף  -וועי. איר קענט פַאלָאווען די טרו -די לעצטע טראפיק אומשטענדן לענגאויס די טרו

Twitter: @ThruwayTraffic  און@NYSThruway  און אויףFacebook  ביי Thruway NYS
Authority.  

  
  דעפארטמענט פון ענווייראנמענטאלע אפהיטונג

DEC עמערדזשענסי רעינדזשער, וואלד אפיצירן, פאליציי קאנסערוועישען ענווייראנמענטעל  
  דעם אויף אויג אן האלטן און  וואך  דער אויף זענען מאנשאפט ראיאנישע און שטאב, פארוואלטונג
  געטראפן אויס שטייען וואס אינפראסטרוקטור און  געגנטער די  אקטיוו פאטראלירן  און מצב אנטוויקלענדן

  וועלכע סיי  מיט העלפן צו  גרייט פאזיציע אין זענען מיטלען-אפרוף אלע וועטער. שווערע  די פון ווערן צו
  אפרוף. עמערדזשענסי

עצה'ט פאר מענטשן וועלכע פארן אין פלעצער ווייט פון שטאט צו זיין וואכזאם און גרייט פאר   DECדי 
ווינטער וועטערן. ווינטער הייקינג זיכערהייט און גרייטקייט זענען גאר וויכטיג, אפגעזעהן פון דעם  

י עס פעהלט זיך  הייקער'ס פיזישע צושטאנד אדער דעסטינאציע. זיך גרייטן פאר די ווינטער וועטערן וו 

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%7C0884b808364545fb0c9d08dac817aad9%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638042301372553544%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=ymTCTirorlHlNRYK5sGjv6uunGNnF2LJy%2FCAl%2FXSXz4%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwwwapps.thruway.ny.gov%2Ftas%2F&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C0884b808364545fb0c9d08dac817aad9%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638042301372553544%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=WOMYMdYNgsQkHfxkwtotKnaCDGsg3yjOLCTPvFB7Yds%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.twitter.com%2Fthruwaytraffic&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C0884b808364545fb0c9d08dac817aad9%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638042301372553544%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=2cgoP28x1ukrr8DMVQgjsSjAXtje0HlWYIOkKV7z7ds%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FNYSThruway&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C0884b808364545fb0c9d08dac817aad9%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638042301372553544%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=qF9l4zGlJIhuutlVAqEBEQlkYBeeDYQw%2BLlEy6KECJ4%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fevents%2Flist%23!%2Fpages%2FNYS-Thruway-Authority%2F529852543796332&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C0884b808364545fb0c9d08dac817aad9%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638042301372553544%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=1yBnUkzfaXVhNonAeU%2BLahJzWN6vLrPmz7EBd8di4Qs%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fevents%2Flist%23!%2Fpages%2FNYS-Thruway-Authority%2F529852543796332&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C0884b808364545fb0c9d08dac817aad9%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638042301372553544%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=1yBnUkzfaXVhNonAeU%2BLahJzWN6vLrPmz7EBd8di4Qs%3D&reserved=0


אויס איז קריטיש פאר א מער הנאה'דיגע און זיכערערע ערפארונג. נאך אינפארמאציע איבער ווינטער  
  .דאהייקינג איז פארעפנטליכט  

  
דערמאנט פאר די וועלכע זענען פאראנטווארטליך צו שארן די שניי אויף א גרויסן פארנעם   DECדי 

נאכצופאלגן די בעסטע מענעדזשמענט סטאנדארטן צו העלפן רעדוצירן די פאטענציעל פאר  
פארּפעסטיגנדע מאטעריאלן ווי זאלץ, זאמד, אויל, מיסט און אנדערע אפפאל אין שניי פון אפעקטירן  

  .דאמער אינפארמאציע איז דא צו באקומען  וואליטעט.וואסער ק
  

  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.govוועטער אומשטענדן און באטרעפונגען. פארק באזוכער זאלן קוקן אויף 
  ארטיגע פארק אפיס פאר די לעצטע אפדעיטס וועגן פארק שעה'ן, עפענונגען, און פארשליסונגען.

  
  דעפארטמענט פון פובליק סערוויס

ארבייטער גרייט איבערן סטעיט צו דורכפירן שאדן    5,730ניו יארק'ס יוטיליטי פירמעס האבן יעצט בערך 
אפשאצונגען, אפרוף, פארריכטונג און צוריקשטעלונג ארבעט אריבער ניו יארק סטעיט, אין צוגרייטונג  

אריע פון די נעשיאנאל גריד אין מערב ניו יארק זענען א  פאר די לעצטע שטורעם. אין די סערוויס טעריט
שטאב מיטגלידער וועלן נאכפאלגן די   DPSארבייטער רעקרוטירט געווארן.   230סך הכל פון נאך 

יוטיליטי פירמעס'ס ארבעט דורכאויס די וועטער געשעעניש און זיכער מאכן אז יוטיליטי פירמעס שיקן די  
  נויטיגע מאנשאפטן צו די ראיאנען וועלכע ווערן די מערסטע באטראפן.

  
  סטעיט פאליציי

  דורך  ווערן באטראפן מערסטע די  וועלן וועלכע נטערגעג די צו פאטראלן נאך  צו לייגט פאליציי סטעיט די
  אריינרעכענענדיג קארן,  ספעציאליזירטע נאך  אוועקשטעלן אויך וועלן  זיי  און  שניי, עפעקט'  'לעיק די

  וועלן קארן  דרייוו -וויל-פּור אלע געגנטער. די אין סנָאומָאובילן און טרעקלעך איינהייט יוטיליטי 
  טרּוּפס די  פון עקוויּפמענט קאמוניקאציע און עלעקטריציטעט עמערדזשענסי  די און  ווערן, ארויסגעשיקט

  געווארן.  געטעסט זענען
  

  טיּפס זיכערהײט ווינטער
  

  ווינטער רייזעס
  אריין: רעכענען דרייוו׳ען  זיכערע פאר עצות  וויכטיגסטע  די פון  עטליכע

  וויכטיג. נישט איז עס אויב  נישט דרייוו׳ט שטורעמעס,  ווינטער זיך  טרעפן עס ווען •
  ראודס. די אויף ווי שנעלער פארעמען  זיך קען אייז וויבאלד  בריקן אויף  אכט אפ גיבט •

 א דאכענעס, ווי קאר אייער אין חפצים  וויכטיגסטע די האט איר זיכער  מאכט פארן, מוז איר אויב •
 טשעינס,-טייער  פון   סעט א קליידונג, ווארעמע נאך באטעריעס, איבעריגע און פלעשלייט שאוועל,

  אלס ניצן צו סחורה געפארבטע ליכטיג  און עסנווארג ענערגיע-הויכע קעיבלס, ּבוסטער ריבאטע
  הילף. אין  זיך נויטיגט איר אז צייכן

  די האלט דאן ראדיאו, וועי-טּו א ווי  מיטל קאמיוניקאציע אנדערע אדער סעלפָאן א האט איר אויב •
 ווערט  איר אויב רט.פא איר ווען  אייך מיט עס האלט און  געטשארדזשט באטעריעס

  געפינט איר  וואו רעטער  אייערע פאר אנווייזן הילף,  פאר רופן קענען איר וועט געשטראנדעט,
  זיך.

 איז שטורעמעס  ווינטער דורכאויס ווערן פארוואונדעט  און טויטפאל פון גורם  פירנדע  די •
  אייער אז כערזי מאכט רעדל, הינטער׳ן זעצן  זיך בעפאר צוזאמשטויסונגען. טראנספארטאציע

  דרייווען. גוט קענען צו  וויכטיג גאר איז זעהן  גוט קענען שניי; און אייז פון אפגערוימט איז קַאר

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.dec.ny.gov%2Foutdoor%2F112826.html&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C0884b808364545fb0c9d08dac817aad9%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638042301372553544%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=0VDDYtsqMxFKVKbkg0oNir5CLPnuoCmiTgpiXI4RjBg%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.dec.ny.gov%2Fdocs%2Fwater_pdf%2Ftogs5111new.pdf&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C0884b808364545fb0c9d08dac817aad9%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638042301372553544%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=urt7XOO9pBomTpGuVvAqBtN4c080QLYX6fFG4Hs9j%2F8%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fparks.ny.gov%2F&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C0884b808364545fb0c9d08dac817aad9%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638042301372553544%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=%2FN663wNfnkqc4BY8HLVB%2Bsc460Fa1ZMN6nPPFuF5W7k%3D&reserved=0


 עקסטערע  זיין קַארס. אנדערע צווישן  פלאץ גענוג איבער לאזט און סטַאּפס אייערע פלאנירט
 האלט קינדער. עקלענער זיך הינטער באהאלטן קענען בערגלעך-שניי  אז געדענקט און באווארנט

  אומשטענדן. וועטער און  שאסיי די צו צוגעפאסט שנעלקייט אייער  אייביג
  א מיט פארן טרָאקס-שארער-שניי אז אנצומערקן וועגן אלע אויף דרייווערס פאר  וויכטיג איז עס •

  צו  לימיט, סּפיעד באשטימטע דער  ווי ווייניגער אפטמאל איז וואס שעה, א מייל 35 ביז שנעלקייט
  די  ביי נישט זיך שפרייט און לעינס דרייווינג  די אין בלייבט זאלץ פארשפרייטע  די אז פארזיכערן

  איינס אפערירן טרָאקס-שארער וועלן הייוועיס אינטערסטעיט אויף אפטמאל וועגן.  די פון זייטן
  עטליכע אפצורוימען אופן  זיכערסטע און  ווירקזאמע-מערסט די איז  דאס וויבאלד  צווייטן, נעבן

  מאל. א אויף לעינס
  באגרעניצט זענען דרייווערס טרָאק-שארער אז געדאנק אין האלטן זאלן פיסגייער  און דרייווערס •

 מאכן קענען  געצייג-שארער די פון וואג שווערע  די און  גרויסקייט די  און זען, קענען זיי וואס אין
-שארער הינטער׳ן פון בלאזט וואס שניי אפשטעלן.  אדער אוועקצודרייען שנעל זיך שווער זייער

  דרייווערס אומשטענדן. ָאוט-ווייט פאראורזאכן אדער זעעוודיגקייט רעדוצירן שטארק קען טרָאק
 פלאץ זיכערסטע די נאענט. צו נאכפארן אדער טרָאקס-שארער פארבייגיין פרובירן נישט זאלן
  שוין איז שאסיי דער וואו טרָאקס-שארער די  פון אפגעזונדערט  גוט דרייוו׳ען צו  איז דרייווערס פאר

  ארבעט. עס בשעת שארער שניי א פןבאכא צו נישט קיינמאל פרובירט באזאלצן. און  אפגערוימט

  
  ווערן אויסגעמוטשעט

ווערן שווער אויסגעמוטשעט, צום ביישפיל פונעם שארן שניי, רייניגן אפפאל אדער שטופן א קאר,  
  העכערן די סכנה פון א הארץ אטאקע.

  
  פראבלעמען: פארמיידן  צו כדי

  אינדרויסן. ארבעט איר ווען  שטייטער פארט און  ווארעם אן  זיך טוט ווארעם, בלייבט •

  אויסגעמוטשעט צו ווערן   פון פארמיידן צו זיך הפסקות אפטע נעמט •

 ציהט וואס באק  די אין ווייטאג אדער אטעם  קורצע א ברוסטקאסטן, די  אין ווייטאג  פילט איר אויב •
  הילף. פאר באלד זיך ווענדט  און אפ זיך שטעלט ארעם,  אייער אראפ זיך

  
  קורצשלוסן

  סקעדזשּולס פאררעכטונג ארטיגע  די  הערן צו פירמע   יוטיליטי אייער רופט •
  סירקוט  די איבערלאדענען דאס  פארמיידן  צו  מעבל און לייטס אויס שאלטערט אדער אויס לעשט •

  די ווען  זעהן צו  אנגעצינדן לייט איין  לאזט צוריקגעשטעלט;  ווערט  עלעקטריציטעט ווען
  ןצוריקגעקומע איז עלעקטריציטעט

  פארמאכן דורכן  ווארעם זיך האלט שטורעם, ווינטער א דורכאויס אויס  זיך לעשט הייצונג די אויב •
  נישט דארפט איר וואס  צימערן וועלכע סיי

  
  הייצונג זיכערהייט

  גוט קליינע א פייערּפלעיס, א ווי   הייצונג אלטערנאטיווע פון  מקורות זיכערע נאר נוצט •
  הייצערס צימער רוקעוודיגע  א אדער אויוון קויל אדער האלץ אויסגעלופטערטע

  פירמע די  פון אנווייזונגען די אויס אייביג פאלגט •



  מאכט א.ד.ג., אויוון האלץ א פייערּפלעיס, א ווי מיטלען הייצונג אלטערנאטיווע נוצט איר  ווען •
  אויסגעלופטערט גוט ווערט רויעך  די  אז זיכער אייביג

  האלט פירהענג, האנטוכער און קאכן הענטשוך ווייט פון הייסע אויבערפלאכן •
  ארבעטן זיי אז זיכער מאכט ןאו דידעקטערס סמָאוק און עקסטינגווישער פייער א האט •
 אלץ אדער אויל,  הייצונג רעגלמעסיגע אייער צו צוגאב אין הייצונג )נאפט( קעראסין נוצט איר אויב •

  טיּפס: זיכערהייט פאלגנדע די נאך פאלגט הייצונג,  פאר מיטל עמערדזשענסי אן

o פירמע די פון  אנווייזונגען די אויס פאלגט  
o יוניט אייער פאר  אויל ריכטיגע די נאר נוצט  
o אפגעקילט איז  יוניט די ווען נאר און אינדרויסן נאר אויל די  אן פילט  
o וועלכע אביעקטן אנדערע און מעבל פון   אוועק פיס דריי ווייניגסטנס צום הייצער די האלט 

  פייער כאפן קענען
o אויס גוט  לופטערט און )סעיפגַארדס( צודעקן  אייזענע די נוצט הייצונג, די נוצט איר  ווען  

  
  .https://dhses.ny.gov/safetyפאר מער זיכערהײט טיּפס, באזוכט 
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