
 
 גאווערנער קעטי האוקול   11/17/2022  אויף תיכף ארויסצוגעבן:

 
 

גאווערנער האוקול דערקלערט סטעיט ָאוו עמערדזשענסי אין עלף קאונטיס פאראויסגעזאגט 
 באטראפן צו ווערן דורך שווער ׳לעיק עפעקט׳ שניי שטורעם דעם וואך  

  
שטורעם איז ערווארטעט צו שאפן סכנות׳דיגע רייזע אומשטענדן און ּפאטענציעלע עלעקטרישע  

 ט פון עטלעכע פיס שניי און שווערע ווינטן קראפט אויסלעשונגען אלס רעזולטא
  

ניו יארקער ווערן געמוטיגט אויסצומיידן אומנויטיגע ארומפארן דאנערשטאג אוונט ביז פרייטאג 
 אוונט אין באפאלאו און וואטערטאון געגנטער צוליב געפארפולע אומשטענדן 

  
טראפיק זיין פארבאטן אויף  נאכמיטאג דאנערשטאג, וועלן אלע קאמערציעלע 4אנהויבנדיג אום 

( ביז עקזיט I-390 -)ראטשעסטער   46( פון עקזיט I-90וועי )-טרו NYSמערערע סטעיט שאסייען, 
  שארטמען ראוד( -)ריפלי  61

  
גאווערנער קאטי האוקול האט היינט געמאלדן אז דאנערשטאג אינדערפרי איז ארויסגעגעבן געווארן א  

קאונטיס, וויבאלד א ווינטער שטורעם ווערט פאראויסגעזאגט צו  11פאר  סטעיט אוו עמערדזשענסי
ארקע ׳לעיק עפעקט׳ שניי ביז זונטאג. דאנערשטאג און אפעקטירן טיילן פון אפסטעיט ניו יארק מיט א שט

פרייטאג איז ערווארטעט די מערסטע שניי מיט אנזאמלונגען ביז פיר פוס מעגליך אין די באפעלאו געגנט  
פאל ראטעס פון דריי אדער  -און ביז צוויי פיס אדער מער מעגליך אין דעם וואטערטאון געגנט, מיט שניי

סכנות׳דיגע רייזע אומשטענדן און לאקאלע עלעקטרישע אויסלעשונג אלס   מער אינטשעס ּפער שעה.
רעזולטאט פון דעם שטורעם זענען מעגליך צוליב די קאמבינאציע פון שניי און ווינט אין די  

פאראויסגעזאגטע וועטער. בליצן און דונערן קענען אויך פאלן אין שווערערע, מער אינטענסיווע פאסן.  
האט געמוטיגט ניו יארקער צו בליַיבן וואכזאם און אויסמיידן אומנויטיגע ארומפארן פון  גאווערנער האוקול 

 דאנערשטאג אוונט ביז פרייטאג, סּפעציעל אין די באפאלאו און וואטערטאון געגנטער.  
  

דער סטעיט ָאוו עמערדזשענסי איז אנווענדליך צו די פאלגענדע קאונטיס, ווי אויך צו די קאונטיס הארט 
ערנעבן: קאטאראוגוס, טשאוטאוקווא, ערי, דזשענעסי, דזשעפערסאן, לואיס, ניאגארא, אניידע,  ד

 אסוועגא, סט. לאורענס און ווייאמינג.  
  

״מיר מוזן אלע טון אונזער חלק זיכער צו מאכן אז יעדער בלייבט אפגעהיטן במשך דעם ווינטער שטורעם  
ערדזשענסי פאר באטראפענע קאונטיס, וואס וועט  דערפאר האב איך דערקלערט א סטעיט ָאוו עמ —

״מיין   האט גאווערנער האוקול געזאגט.פריי מאכן רעסָארסן און אונטערהייבן אונזער גרייטקייט,״ 
געפארפולן וועטער פאסירונג,  -אדמיניסטראציע גרייט זיך שוין גאנצע מעת לעת פאר דעם מעגליך לעבנס

אריינברענגנדיג נאך זיכערהייטס פערסאנאל און געצייג, אפשפארן די ניו יארק סטעיט טרווויי און  
לייבן צוגעגרייט און  אקטיוויזירן עמערדזשענסי אפעראציע צענטערס. איך בעט אלע ניו יארקער צו ב

 וואכזאם אין די קומענדיגע טעג, און זיכער מאכן נאכצוקוקן אויף עמפינדליכע קרובים און שכנים.״  
  

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2Fexecutive-order%2Fno-24-declaring-disaster-emergency-counties-cattaraugus-chautauqua-erie-genesee&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Ce12210cbf09443df436908dac8c3d28a%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638043040637100455%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=rIUmLXJ7Ck6vL11EgaHVTKikRBFAmBkUn3EzF56ZPOc%3D&reserved=0


׳לעיק עפעקט׳ שניי ווארענונג און ווינטער שטורעם באוואכונגען זענען אין קראפט ביז זונטאג אוונט פאר  
קס, צענטראל ניו יארק און ׳נארט קאנטרי׳ ראיאנען.  עטלעכע קאונטיס אין די מערב ניו יארק, פינגער לעי

אנגעהויבן דאנערשטאג, רישט זיך דער נאציאנאלער וועטער סערוויס אויף עטלעכע פיס שניי פאר  
 מערערע לאקאציעס במשך דעם שטורעם.  

  
פאר א פולע ליסטע פון וועטער באוואכונגען און באווארענונגען אין אייער געגנט, באזוכט דעם 

 .  וועבזייטלאציאנעלער וועטער סערוויס נ
  

דיוויזיע פון היימלאנד סעקיוריטי און עמערדזשענסי סערוויסעס קאמיסיאנערין  ניו יארק סטעיט
״איך קען נישט גענוג דרוקן ווי נייטיג פאר ווער עס שטייט אינעם גאנג פון   דזשעקי ברעי האט געזאגט,

טן,  דעם סכנות׳דיגן שניי שטורעם זאל נעמען שריטן זיך צו גרייטן אויף עטליכע טעג שווערע שניי, ווינ
סכנות׳דיגע רייזע אומשטענדן און מעגליכע עלעקטרישע קראפט אויסלעשונגען. ניו יארקער זענען  

באקאנט מיט די סארט וועטער, אבער דאס איז אונזער ערשטער גרויסער שניי שטורעם פונעם סעזאן,  
יי וועלכע ענינים  אלזא לאמיר ביטע זיך האלטן פארזיכטיג, זיך איינקויפן וואס מען דארף און ערלעדיגן ס

שוין באלד איידער די שווער שניי הייבט אן פאלן, אויב איר קענט, און שטייט אין פארבינדונג מיט פריינט  
 און שכנים זיכער צו מאכן אז זיי זענען אויך צוגעגרייט פאר׳ן שטורעם.״  

  
  אגענטור פארברייטערונגען

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

אויף וועטער און רייזע אומשטענדן, קאארדינירט סטעיט אגענטור און אפרוף אפעראציעס, און  
 ע רעגירונג אינסטאנצן דורכאויס ווילאנג די וועטער וועט פארקומען.  קאמוניקירט מיט ארטיג

  
דער עמערדזשענסי אפעראציעס צענטער פונעם סטעיט אפיס פון עמערדזשענסי פארוואלטונג ווערט  

אקטיווירט אום דאנערשטאג, און די סטעיט'ס אנגעזאמלטע זאפאסן זענען גרייט אויף ארויסגעשיקט צו  
 ויף צו שטיצן סיי וועלכע שטורעם פארבינדענע באדערפענישן.  ווערן צו ערטער א

  
מיטלען,  -דער סטעיט אפיס פון פייער פארמיידן און קאנטראל האט אייגנטומען ווי עמערדזשענסי אפרוף

UTVs   .גרייט ארויסגעשיקט צו ווערן פאר הילף בקשות, לויט ווי עס וועט זיך נויטיגן 
  

 (  Department of Transportation, DOT יע )דעפארטמענט פון טראנספארטאצ
סוּפערווייזערס און   3,287דער סטעיט דעפארטמענט פון טראנספארטאציע רופט זיך אפ מיט  

אפערעיטער. שטאב מיטגלידער קענען אויסגעשטעלט ווערן אויף סיי וועלכע סארט אפרוף מאנשאפט 
אדענען און  וואס וועט זיך פאדערן, אריַינגערעכנט שניי און אייז אפעראציעס, אפלויף, טשיּפער, אנל

 Incidentאינצידענט קאמאנד סיסטעם ) 75שלעּפן, און שניידן און ווארפן. אין צוגאב שטייען גרייט 
Command System, ICS  .פערסאנאל אויף שטיצע במשך דעם בעפארשטייענדן וועטער פאסירונג ) 

  
שטאב מיטגלידער פון   112צו שטיצן ׳לעיק עפעקט׳ שניי אפרוף אין קריטישע געגנטער, א סה״כ פון 

אויסריכטונג   11טרָאקס אפערעיטער און סופערווייזער, -שארער 92אנדערע ראיאנען, אריַינגערעכנט 
ארשטייער און  אפערעיטער אנווייזער, זעקס מעכאניקער, איין אפעראציעס מענעדזשער, איין זיכערהייט פ

שטיצע שטאב מיטגליד זענען ארויסגעשיקט געווארן צו באטראפענע ראיאנען. אין צוגאב, זענען   ICSאיין 
  1געוויכט טראקס מיט שארערס און -מיטל 6טרָאקס, -שארער 15אויך ארויסגעשיקט געווארן 

 בולדאוזער. זיי זענען אויסגעטיילט ווי פאלגענד:  
  

 או: מערב ניו יארק / באפעל
 (:  87פערסאנאל ארויסגעשיקט ) 

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.511ny.org%2F%23%3AAlerts&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Ce12210cbf09443df436908dac8c3d28a%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638043040637100455%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=b8HuLWuQAcjy5k30DIY42G9dLIb03KGevn96iHH6mpE%3D&reserved=0


   אפערעיטער 70 •
   סופערווייזער  7 •

   אויסריכטונג אפערעיטער אנווייזער 4 •
   מעכאניקער 4 •
  אפעראציעס מענעדזשער 1 •
• 1 ICS שטיצע שטאב מיטגליד  

 (:  22אויסריכטונגען ארויסגעשטעלט )
  גרויסע שארער טראקס 15 •
  טראקס-מיטלמעסיגע שארער 6 •
   בולדאוזער 1 •

  
 פינגער לעיקס / ראטשעסטער: 

 (:  19פערסאנאל ארויסגעשטעלט )
   אפערעיטער 10 •

   סופערווייזער  2 •
   אויסריכטונג אפערעיטער אנווייזער 4 •

   מעכאניקער 2 •
   זיכערהייטס פארשטייער 1 •

  
 ׳נארט קאנטרי׳ / וואטערטאון:  

 (: 6פערסאנאל ארויסגעשטעלט )
   אפערעיטער  3 •
   אויסריכטונג אפערעיטער אנווייזער 3 •

  
אלע רעסָארסן פון אויסער׳ן ראיאן וועלן זיין אין ּפלאץ ביז מיטוואך נאכמיטאג אדער אוונט. דער נויט פאר  

מיטלען און געצייג וועט כסדר איבערגעשאצט ווערן לויט ווי אומשטענדן וועלן פארלאנגען -נאך שטיצע
 דורכאויס דער פאסירונג.  

  
אפעראציעס דורכאויס דער וועטער   24/7יינוואוינער לאקאציעס וועלן זיין אויסגעשטאבט פאר אלע א

פאסירונג און פריאריטעט אפרוימונג אפעראציעס. אלע פאראנענע שניי און אייז געצייג שטייט גרייט אויף  
ואוינער  ארויסשטעלן. פלאט מעכאניקער אין אפעקטירטע ערטער וועלן אויסשטאבן אלע הויפט איינו

אויסצופירן פארריכטונגען און האלטן טרָאקס אויפ׳ן ראוד. אויסריכטונגען איבער׳ן   24/7לאקאציעס 
 סטעיט זענען ווי פאלגענד:  

  טרָאקס-גרויסע שארער 1522 •
  טראקס-מיטלמעסיגע שארער 140 •
  טראקס-שלעפער שארער 50 •

   גרויסע לאודערס 329 •

   שניי בלאזער 38 •

  
DOT מיטל פארבאט אין די פאלגענדע לאקאציעס -פולקאמער קאמערציעלע פאר שטעלט אוועק א

 נאכמיטאג:   4אנגעהויבן דאנערשטאג אום 
   I-90ביז  62רוט   - 190אינטערסטעיט  •
  פולן לענג  - 290אינטערסטעיט  •

  פולן לענג  - 990אינטערסטעיט  •
   פולן לענג - 33רוט  •
 I-90ביז  39רוט  - 219רוט  •



   לענגפולן  - 400רוט  •
   פולן לענג  - 5באפעלאו סקייוועי רּוט  •

• I-81 -   טראקס ניצן בלויז דעם רעכטן לעין  —צום קאנאדישן גרעניץ  33עקזיט  

 
אדער   www.511ny.org, באזוכט 511רופט נען די לעצטע טראפיק און רייזע אומשטענדן,  וצו געפ 

דער אנליין סיסטעם און מָאביל עּפ אנטהאלטן א סטעיט  מָאביל עּפ. 511NYדאונלאד׳ט בחינם דעם 
שאסיי מאּפע, וואס ווייזט וועלכע שאסייען האבן שווערע שניי אומשטענדן און דארט ווי אומשטענדן זענען  

 נארמאל.  
  

 וועי אויטאריטעט -טרו
וועי אויטאריטעט ּפערסאנאל זענען אויסגעשטאבט גאנצע מעת לעת און שטייען גרייט אויף זיך  -טרו

אפערעיטער און סופערווייזער לענגאויס דעם סטעיט.   657אפצורופן צום ׳לעיק עפעקט׳ שטורעם מיט  
ניו יארק,   וועי האט אריבערגעפירט און ארויסגעשטעלט נאך שטאב מיטגלידער און געצייג פון איר -טרו

- סירעקיוס, און אלבאני אפטיילונגען אויף צו שטיצן שניי און אייז אפעראציעס אין די מעגליך שווערסט
באטראפענע ערטער אין מערב ניו יארק. ארויסגעשטעלטע רעסָארסן נעמען אריין אפערעיטער און  

  בלאזער.-טרָאקס און גרויסע שניי-סופערווייזער, מעכאניקער, גרויסע שארער
  

וועי עמערדזשענסי אפעראציעס צענטער זיין אויסגעשטאבט אין באפעלאו און אין  -אין צוגאב, וועלן טרו
הויּפטקווארטיר אויף ווילאנג עס וועט געדויערן דעם שטורעם אויף ארויסצוהעלפן מיט פארוואלטן שניי  

צייטיגע  -און עכט און אייז אפעראציעס, טראפיק אינצידענט אפרוף, עמערדזשענסי פארוואלטונג
 אינפארמאציע פאר רייזנדע. 

  
נאכמיטאג דאנערשטאג, וועלן אלע קאמערציעלע טראפיק זיין פארבאטן אויף דער ניו   4אנהויבנדיג אום 

( ביז׳ן פענסילוואניע גרעניץ, און די  I-390)ראטשעסטער  46( פון עקזיט I-90וועי )-יארק סטעיט טרו
- (. אלע קאמערציעלע טראפיק וואס גייט אין מזרח62)רוט  22ז עקזיט בי  I -90וועי פון -ניאגארא טרו

 שארטמען ראוד(.  -)ריפלי  61וועי מוזן ארויסגייג ביי עקזיט -יכטונג אויף דער טרור
  

וועי צו פענסילוואניע פון ערטער אין  -ריכטונג אויף דער טרו-קאמערציעלע טראפיק וואס גייט אין מערב
 וועסט.   I-86צו  I-390( פאר I-390 -)ראטשעסטער   46ט  מזרח, זאלן ניצן עקזי

  
 מיטלען איבער׳ן סטעיט זענען ווי פאלגענד:  -וועי מאשינען און הילפס-די צאל טרו

   טראקס-גרויסע און מיטלמעסיגע שארער 346 •
  טראקס-שלעפער שארער 9 •
   לאודערס 66 •

   טאנען זאלץ אויף דער האנט 132,000איבער  •
  

ענדערונג פעאיגקייטן און סאושעל מידיע ווערן געניצט אויף צו ווארענען דרייווער  -שילדן מיט אנזאג
 וועי.  -איבער וועטער אומשטענדן אויף דער טרו

  
וואס איז צו באקומען בחינם    מאביל עפוועי אויטאריטעט ראט פאר דרייווער צו דאונלאד׳ען איר -די טרו

צייטיגע טראפיק  -ער דירעקטע, עכטפאן׳ און ׳ענדראוד׳ מכשירים. דער עפ גיבט דרייוו-אויף ׳איי
אינפארמאציע, לעבעדיגע טראפיק קאמערעס און נאוויגאציע הילף בשעת׳ן זיין אויפ׳ן וועג. מאטאריסטן  

אימעילס, וועלכע באריכטן די לעצטע טראפיק אומשטענדן   TRANSalertקענען זיך אויפשרייבן פאר  
  hruwayTraffic@Tוועי אויטאריטעט אויף טוויטער: -וועי. איר קענט נאכפאלגן די טרו-לענגאויס דער טרו

 .  NYS Thruway Authorityן אויף פעיסבוק ביי או  @NYSThruwayאון 
  

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%7Ce12210cbf09443df436908dac8c3d28a%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638043040637257070%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=8DEROEEDr5NoE3BaFFeFTUIQKAu5ffZPKo%2FiR87s%2BKc%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%7Ce12210cbf09443df436908dac8c3d28a%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638043040637257070%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=fiT13dkwq6hQTZs3FH4Z6MPtULL1P8eIcUjlmu8UbXw%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Fthruwaytraffic&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Ce12210cbf09443df436908dac8c3d28a%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638043040637257070%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=JSbB%2FRhrqWDmRfwzEtzv7N7%2FeJxO3ZmbFdAQShPlcJI%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FNYSThruway&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Ce12210cbf09443df436908dac8c3d28a%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638043040637257070%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=oxcYVWHB%2BKZBg6nyRGpHggkv32L2iHbgjEjj%2Fxz3T5A%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FNYSThruway&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Ce12210cbf09443df436908dac8c3d28a%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638043040637257070%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=11VoZoS1r51H%2BBXzrHpii7CSl%2BXTrXsTrIplj6MJnQc%3D&reserved=0


 Division of Military and Navalפלאט אנגעלעגנהייטן )-יזיע פון מיליטערישע און יםדיוו
Affairs, DMNA ) 

DMNA  אוונט היינט נאכט אויף ארויסצוהעלפן   6ּפערסאנאל אויף דער וואס אנגעהויבן  60וועט האבן
סטן קאוואלאריע, וואס איז באזירט אין ביי  101׳טן סקוואדראן 2מיט׳ן סטעיט אפרוף: סאלדאטן פונעם 

ע ביי דער  ׳סטע מיליטערישע ּפאליציי קאמאנד105דער ניאגארא פָאלס לויט רעזערוו סטאנציע און די 
 ׳סטן אטאקע פליגל.  107לייט פונעם  -מאסטען עוועניו ארמארי און לופטקראפט

  
 Department of Environmentalדעפארטמענט פון ענווייראנמענטאל אפהיטונג )

Conservation, DEC  ) 
DEC   פאליציי באאמטע, וואלד רעינדזשער, עמערדזשענסי פארוואלטונג שטאב און ראיאנישע

ויקלענדן מצב און טוען אקטיוו באוואכן די  מאנשאפט זענען אויף דער וואך און באאבאכטן דעם אנטו
  DECגעגנטער און אינפראסטרוקטור וואס שטייען אויס געטראפן צו ווערן דורך די שווערע וועטער. 

מיטלען מיט אגענטור צוזאמארבעטער און אלע רעסָארסן פאראן -קאארדינירט דאס ארויסשטעלן הילפס
 ווערן ארויסגעשטעלט אויף ארויסצוהעלפן מיט סיי וועלכע עמערדזשענסי אפרוף.  

  
DEC קאנטרי לייט צו זיין באוואוסטזיניג און צוגעגרייט פאר ווינטער אומשטענדן. ווינטער-ראט פאר בעק  

הייקינג זיכערהייט און גרייטקייט זענען גאר וויכטיג אפגעזען א הייקער׳ס פיזישע פעאיגקייט אדער  
דעסטינאציע. זיך פאסיג צוגרייטן פאר ווינטער אומשטענדן איז נייטיג פאר א מער געניסבארע און זיכערע  

 .  דאדורכלעבעניש. נאך אינפארמאציע איבער ווינטער הייקינג קען מען געפונען 
  

DEC ראנטווארטליך פאר אוועקפירן שניי אויף א גרויסן פארנעם  דערמאנט פאר די וואס זענען פא
נאכצופאלגן בעסטע פארוואלטונג פירונגען צו העלפן רעדוצירן די פאטענציעל פאר פארּפעסטונגען ווי  

זאלץ, זאמד, אויל, מיסט און אנדערע ברוכווארג אין די שניי פון אפעקטירן וואסער קוואליטעט. מער  
 .  דאקומען אינפארמאציע איז צו בא

  
 רוויילונג, און היסטארישע אפהיטונג אפיס פון פארקס, פא

ניו יארק סטעיט פארק פאליציי און פארק באאמטע זענען אויף דער וואך און האלטן א נאנטן אויג אויף די  
אדער רופן   parks.ny.govוועטער אומשטענדן און באטרעפונגען. פארק באזוכער זאלן נאכקוקן אויף  

 זייער ארטיגן פארק אפיס פאר די לעצטע אפדעיטס בנוגע פארק שעה׳ן, עפענונגען, און פארשליסונגען.  
  

 דעפארטמענט פון פובליק סערוויס  
ארבעטער גרייט איבער׳ן סטעיט אויסצופירן שאדן    5,730ניו יארק׳ס יוטיליטי פירמעס האבן אומגעפער 

  FTEאינדרויסנדיגע  230אפשאצונגען, אפרוף, פארריכטונג און אויפריכטונג ארבעט. דאס איז כולל נאך 
דעם מערב   האט פארגרעסערט איר קאנטראקטאר שטיצע אין NYSEGגעשאפן דורך ׳נעשענעל גריד׳. 

שטאב מיטגלידער וועלן נאכשפירן די   DPSניו יארק געגנט אין צוגרייטונג פאר דעם ׳לעיק עפעקט׳ שניי. 
ארבעט פון יוטיליטי פירמעס דורכאויס די וועטער אומשטענדן און פארזיכערן אז יוטיליטי פירמעס שטעלן  

 ע באטראפן. צו די נייטיגע מאנשאפטן צו די ראיאנען וועלכע ווערן די מערסט
  

 סטעיט פאליציי 
די סטעיט פאליציי גיט צו נאך פאטראלן צו די געגענטער וועלכע וועלן זיין מערסט אפעקטירט דורך די  

מיטלען, אריינגערעכנט יוטיליטי  -׳לעיק עפעקט׳ שניי, און וועט אויך אויפשטעלן נאך ספעציעלע פאר
דרייוו וויהיקלס וועלן  -ווהיל-ראיאנען. אלע פָארמיטלען און סנאומאבילן, אין יענע -אויפגאבע פאר

ארויסגעשטעלט ווערן, און טרוּפס עמערדזשענסי קראפט און קאמוניקאציע אויסריכטונגען זענען  
 גע׳טעסט געווארן.  

  
   ווינטער זיכערהייט עצות

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%7Ce12210cbf09443df436908dac8c3d28a%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638043040637257070%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=wbqbHSTemKwtr0Xt5s%2BStiUi%2BRxBPjJw82BHigg%2BJro%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%7Ce12210cbf09443df436908dac8c3d28a%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638043040637257070%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=j5a0VkWZpxiRbrTvBBKgdR0qgrYSTzj44GIz6Atzec0%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%7Ce12210cbf09443df436908dac8c3d28a%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638043040637257070%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=DAat1cfXiE9sLnTJo4cReuol7uXd%2BCsKBlWPjvF520s%3D&reserved=0


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

 ווען עס טרעפן זיך ווינטער שטורעמעס, דרייוו׳ט נישט אויב עס איז נישט וויכטיג.   •
 גיבט אפ אכט אויף בריקן וויבאלד אייז קען זיך פארעמען שנעלער ווי אויף די ראודס.  •
איר האט אין אייער קאר איבערלעבעניש חפצים   אויב איר מוזט פארן, מאכט זיכער אז •

און געצייג, ווי למשל קאלדרעס, א שאוועל, פלעשלייט און עקסטערע באטעריעס, 
טשעינס, באטערי בוסטער קעיבלס, -עקסטערע ווארעמע קליידונג, א סעט פון טייער

איר  געפארבטע סחורה צו ניצן אלס צייכן אויב-ענערגיע עסנווארג און ליכטיג-הויכע
 נייטיגט זיך אין הילף.  

ראדיא, - וועי-אויב איר האט א סעלפאן אדער אנדערע קאמוניקאציע מיטל, ווי למשל א טו •
צו דער האנט, האלטס דער באטעריע גע׳טשארדזש׳ט און האלטס עס מיט אייך ווען איר  

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

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

ר שליסל צו גוטע  אייער קַאר איז אפגערוימט פון אייז און שניי; גוטע זעעדיגקייט איז דע
דרייוו׳ען. פלאנירט אייערע סטַאּפס און לאזט איבער גענוג פלאץ צווישן אנדערע קַארס. 

בערגלעך קענען באהאלטן הינטער זיך  -זיין עקסטערע באווארנט און געדענקט אז שניי
קלענערע קינדער. כסדר האלטס אייער סּפיעד צוגעפאסט צו די שאסיי און וועטער 

 אומשטענדן. 
טרָאקס פארן -שארער-עס איז וויכטיג פאר דרייווערס אויף אלע וועגן אנצומערקן אז שניי •

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

ביי די זייטן פון די וועגן. אפטמאל אויף אינטערסטעיט הייוועיס וועלן  שפרייט זיך נישט 
ווירקזאמע און  -טרָאקס אפערירן איינס נעבן צווייטן, וויבאלד דאס איז די מערסט-שארער

 זיכערסטע אופן אפצורוימען עטליכע לעינס אויף א מאל. 
דרייווערס זענען   טרָאק-דרייווערס און פיסגייער זאלן האלטן אין געדאנק אז שארער •

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

טרָאק קען שטארק רעדוצירן זעעוודיגקייט אדער  -בלאזט פון הינטער׳ן שארער
-ָאוט אומשטענדן. דרייווערס זאלן נישט פרובירן פארבייגיין שארער-ווייטפאראורזאכן 

טרָאקס אדער נאכפארן צו נאענט. די זיכערסטע פלאץ פאר דרייווערס איז צו דרייוו׳ען  
טראקס וואו דער שאסיי איז שוין אפגערוימט און -גוט אפגעזונדערט פון די שארער

טרָאק בשעת עס -רן נעבן א שניי שארערבאזאלצן. פרובירט נישט קיינמאל דורכצופא
 ווערט אפערירט.  

  
 שווערע אנשטרענגונג 

שווערע אנשטרענגונג, ווי למשל דאס שאוועלן שניי, אפרייניגן ברוכווארג אדער שטופן א קאר, העכערן די  
 ריזיקע פון א הארץ אטאקע. 

  
 אויף אויסצומיידן פראבלעמען:  

 ם און גייט שטייטערהייט ווען איר ארבעט אינדרויסן.  בלייבט ווארעם, טוט זיך אן ווארע •
 רוט זיך אפ אפט אויף אויסצומיידן דאס איבערארבעטן זיך.   •

אויב איר שפירט ווייטאג אין ברוסטקאסטן, קורצע אטעמען אדער ווייטאג אין די קייער   •
 גייענדיג אראּפ דעם ארעם, שטעלט זיך אפ און זוכט הילף תיכף ומיד.  

  



 ענערגיע קראפט אויסלעשונגען 
 רופט אייער יוטיליטי פירמע צו באשטימען געגנט פארריכטונג סקעדזשולס  •

לעשט אויס אדער פלאג׳ט אויס לעמפלעך און אויסריכטונגען כדי נישט איבערצולאדענען  •
דעם צירקוט ווען סערוויס ווערט צוריקגעשטעלט; לאזט איין באלייכטונג אנגעצינדן אויף  

 ז צוריקגעשטעלט געווארן  צו ווייזן ווען עלעקטרישע קראפט אי
אויב היץ גייט אויס בשעת א ווינטער שטורעם, האלטס אייך ווארעם דורך פארשליסן  •

 צימערן וואס איר דארפט נישט האבן 

  
 הייצונג זיכערהייט 

-ניצט בלויז זיכערע קוואלן פון אלטערנאטיווע היץ ווי למשל א פייערּפלעיס, קליין גוט •
 קוילן אויוון אדער באוועגיגע סּפעיס הייצער   ויסגעלופטערטע האלץ אדערא

 פאלגט שטענדיג נאך די אנווייזונגען פונעם פאבריקאנט  •

אויוון,  -הייצונג-ביים ניצן אלטערנאטיווע הייצונג מיטלען ווי למשל א פייערּפלעיס, האלץ •
 וכדו׳, מאכט אלעמאל זיכער אז איר האט געהעריגע ווענטילעישען 

 האלטערס אוועק פון הייסע אויבערפלאכן. -נטעכער און טאפהאלטס פירהאנגען, הא •
האטס ביי זיך א פייער אויסלעשער און רויעך דערשפירער און מאכט זיכער אז זיי   •

 ארבעטן 
אויב איר נוצן נאפט הייצער אלס א הוספה צו אייער געווענליכע הייצונג ברענשטאף,   •

 ערהייט עצות:  אדער אלס עמערדזשענסי הייצונג, פאלגט נאך די זיכ 
 פאלגט די אנווייזונגען פונעם פאבריקאנט  -
 ניצט בלויז די ריכטיגע ברענשטאף פאר אייער אּפאראט  -
 ווען די אּפאראט איז אפגעקילט  נארפילט אן מיט ברענשטאף נאר אינדרויסן און  -
 האלטס די הייצונג מיטל לכל הפחות דריי פיס פון מעבל און אנדערע ברענעוודיגע חפצים   -
 ווען איר ניצט די הייצונג, ניצט פייער באשיצונגען און לופטערט אויס געהעריג   -
  

 .  https://dhses.ny.gov/safetyפאר מער זיכערהייט עצות, באזוכט 
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