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GUBERNATOR HOCHUL WNIOSKUJE O WYDANIE FEDERALNEGO 
OGŁOSZENIA O STANIE WYJĄTKOWYM ZE WZGLĘDU NA BURZE ŚNIEŻNE W 

ZACHODNIEJ, ŚRODKOWEJ I PÓŁNOCNEJ CZĘŚCI STANU NOWY JORK  
  

Podwojenie rozmieszczenia Gwardii Narodowej, aby pomóc mieszkańcom, 
wesprzeć służby autostradowe w odśnieżaniu i pomóc lokalnym stróżom prawa 

w odnalezieniu porzuconych pojazdów  
  

W 11 hrabstwach nadal obowiązuje stan wyjątkowy, ponieważ burza śnieżna 
nadal powoduje niebezpieczne warunki drogowe oraz potencjalne przerwy w 

dostawach prądu w hrabstwach Erie, Jefferson i Livingston  
  

Mieszkańcy stanu Nowy Jork proszeni są o unikanie podróży w rejonach Buffalo 
i Watertown oraz o stosowanie się do lokalnych zaleceń dla podróżnych ze 

względu na niebezpieczne warunki  
  

Łączne nagromadzenie ponad pięciu stóp śniegu zgłoszono w Orchard Park, 
Blasdell i Hamburg w hrabstwie Erie, a ponad sześć stóp śniegu w regionie 

Watertown i Fort Drum, przy czym szczytowe natężenie opadów w Hamburg i 
Watertown wynosiło sześć cali na godzinę  

  
Zakaz podróżowania obowiązuje w większości obszarów hrabstwa Erie, w tym w 

całym mieście Buffalo; zamknięcie wielu autostrad stanowych, w tym części 
drogi 219 i drogi 400  

  
  

Gubernator Kathy Hochul poinformowała dziś mieszkańców stanu Nowy Jork o burzy 
śnieżnej, która dotknęła zachodnie, środkowe i północne regiony stanu Nowy Jork. W 
części hrabstwa Erie nagromadziło się już ponad pięć stóp śniegu, a w hrabstwie 
Jefferson od czwartkowego wieczoru spadło ponad sześć stóp śniegu. W i wokół miast 
Buffalo i Watertown zanotowano stałe opady śniegu z intensywnością od dwóch do 
trzech cali na godzinę, a w niektórych miejscach odnotowano nawet sześć cali śniegu 
na godzinę. Intensywne opady śniegu spowodowały niezwykle niebezpieczne warunki 
drogowe, w związku z czym w całym hrabstwie Erie zamknięto liczne drogi i 
wprowadzono zakazy podróżowania. W związku z tym, że warunki te mają się 
utrzymywać przez cały weekend, gubernator Hochul i lokalni urzędnicy nadal wzywają 
mieszkańców stanu Nowy Jork do unikania podróży w objętych trudnymi warunkami 



regionach hrabstwa Erie, jak również w rejonie hrabstwa North, w którym występuje 
podobna burza śnieżna wywołana zjawiskami w strefie jeziora Ontario w pobliżu 
Watertown. Gubernator składa wnioskuje również do prezydenta Bidena o federalne 
wprowadzenie stanu wyjątkowego dla 11 hrabstw. Po zatwierdzeniu, ogłoszenie o 
wprowadzeniu stanu wyjątkowego zapewni natychmiastowe finansowanie federalne 
dla objętych trudnymi warunkami hrabstw w celu wsparcia bieżących działań i akcji 
ratowniczych.  
  
„Ostatnie kilka dni spędziłam tutaj, w regionie Western New York, pracując z moim 
zespołem przez całą dobę, aby wraz z lokalnymi urzędnikami skoordynować 
przygotowania do śnieżycy, zbadać warunki na miejscu i rozmieścić zasoby, aby 
zapewnić bezpieczeństwo mieszkańcom, w tym podwoić liczbę członków Gwardii 
Narodowej w regionie Western New York”, powiedziała gubernator Hochul. „To 
wyjątkowa śnieżyca i pragnę podziękować wszystkim ludziom mieszkającym w 
obszarach dotkniętych tymi trudnymi zjawiskami pogodowymi za cierpliwość i 
przestrzeganie lokalnych rozporządzeń dotyczących podróżowania. Kontynuujemy 
nasze wysiłki na rzecz odbudowy, w tym wnioskujemy o federalne ogłoszenie stanu 
wyjątkowego, ale jednocześnie zachęcam wszystkich, aby nadal dbali o siebie 
nawzajem, pozostali w domach i zatroszczyli się o bliskich i sąsiadów, abyśmy 
wszyscy wyszli z tego bezpiecznie”.  
  
Federalne ogłoszenie stanu wyjątkowego  
Gubernator składa wniosek do prezydenta Bidena o federalne ogłoszenie stanu 
wyjątkowego dla hrabstw Cattaraugus, Chautauqua, Erie, Genesee, Jefferson, Lewis, 
Niagara, Oneida, Oswego, St. Lawrence i Wyoming. Po zatwierdzeniu, ogłoszenie o 
wprowadzeniu stanu wyjątkowego zapewni natychmiastowe finansowanie federalne 
dla objętych trudnymi warunkami hrabstw w celu wsparcia bieżących działań i akcji 
ratowniczych. Gubernator Hochul zwróci się również do federalnej Agencji ds. Małych 
Przedsiębiorstw (Small Business Administration) o ocenę, w jaki sposób może ona 
pomóc małym firmom dotkniętym przez burzę w 11 hrabstwach i sąsiednich rejonach.  
  
Przed pojawieniem się śniegu w wyniku wystąpienia tzw. efektu jeziora w czwartek, 
gubernator Hochul ogłosiła stan wyjątkowy dla 11 hrabstw i sąsiednich rejonów, który 
nadal pozostaje w mocy. Dodatkowo, przez wiele dni poprzedzających wydarzenie 
stanowi eksperci ds. zarządzania kryzysowego byli w ciągłym kontakcie ze swoimi 
lokalnymi odpowiednikami.  
 
Departament Transportu Stanu Nowy Jork (New York State Department of 
Transportation, NYS DOT), Zarząd Autostrad (Thruway Authority) i wiele innych 
agencji również wstępnie rozlokowało swoje dodatkowe zasoby w regionie Western 
New York i North Country. Zadysponowany sprzęt obejmuje:  
  
Sprzęt NYS w regionie Western New York i North Country  

• 484 duże i średnie pługi  
• 14 pługów ciągniętych  
• 98 dużych ładowarek  



• 24 odśnieżarki  
• 39 pojazdów gąsienicowych (w tym 24 skutery śnieżne)  
• 533 generatory  
• 202 pilarki  

  
Personel NYS w regionie Western New York i North Country  

• 1056 operatorów i pracowników nadzoru DOT i Thruway  
• 142 funkcjonariuszy policji stanowej  
• 150 członków Gwardii Narodowej  
• 24 członków personelu Systemu Dowodzenia w Nagłych Wypadkach  

  
Intensywne opady śniegu spowodowane efektem jeziora Erie będą nadal występowały 
w regionie Western New York przez cały weekend. Prognozuje się, że w sobotę front 
atmosferyczny będzie powoli przesuwać się na północ od miasta Buffalo, a następnie 
ponownie przesunie się na południe, przechodząc przez obszar miejski Buffalo, 
przynosząc kolejne na poziomie sześciu do dziewięciu cali śniegu. Podobnie nasili się 
front przesuwający się znad wschodnich brzegów jeziora Ontario, który do 
niedzielnego wieczora może przynieść kolejne opady w ilości sześciu cali śniegu w 
północnej części hrabstwa Jefferson, w tym w mieście Watertown. Od niedzieli do 
poniedziałki w hrabstwie Oswego mogą pojawić się dodatkowe opady w ilości dwóch 
stóp śniegu.  
  
W niedzielę i poniedziałek w wielu regionach obowiązują ostrzeżenia przed opadami 
śniegu wywołanymi przez efekt jeziora oraz różne zalecenia pogodowe. Pełny wykaz 
alertów i ostrzeżeń pogodowych w danym obszarze można znaleźć na stronie 
internetowej Krajowej Służby Pogodowej (National Weather Service).  
  
Komisarz Wydziału Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Służb Ratowniczych Stanu 
Nowy Jork, Jackie Bray, powiedziała: „Mieszkańcy regionu Western New York i 
North Country byli dobrze przygotowani na tę burzę i chcę im podziękować za 
niewyjeżdżanie na drogi i stosowanie się do zaleceń dotyczących podróży, które 
zostały przekazane przez lokalnych urzędników w celu zapewnienia bezpieczeństwa 
wszystkich. Przypominam wszystkim, że wciąż spodziewamy się dodatkowych opadów 
śniegu, a w 11 hrabstwach obowiązuje stan wyjątkowy. Gubernator Hochul i ja 
będziemy kontynuować współpracę z naszymi partnerami na wszystkich szczeblach 
administracji, aby zapewnić bezpieczeństwo mieszkańcom stanu Nowy Jork”.  
  
Gwardia Narodowa  
Gubernator Hochul zadysponowała również oddziały Gwardii Narodowej, które 
zapewnią wsparcie dla administracji stanowej i podwoiła ich całkowitą liczbę członków 
gwardii do 150 członków z 2. szwadronu 101. Oddziału Kawalerii i 107. Skrzydła 
Szturmowego z Niagara Falls, 105. Kompanii Żandarmerii Wojskowej z Buffalo i 174. 
Skrzydła Szturmowego z Syracuse. Działania koncentrują się w mieście Hamburg, 
gdzie gwardziści pomagają przy odśnieżaniu i misjach medycznych, w tym 
przewożeniu osób potrzebujących dializ i innych procedur medycznych. Członkowie 

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Falerts.weather.gov%2Fcap%2Fny.php%3Fx%3D1&data=05%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7C286df22590aa48f3a6cd08daca862ea8%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638044975064545351%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=%2FuNTTnCq%2Bs39dacDXjxoMiqYZBoOZdk0lonvsq49bp4%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Falerts.weather.gov%2Fcap%2Fny.php%3Fx%3D1&data=05%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7C286df22590aa48f3a6cd08daca862ea8%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638044975064545351%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=%2FuNTTnCq%2Bs39dacDXjxoMiqYZBoOZdk0lonvsq49bp4%3D&reserved=0


pomagają również w odśnieżaniu drogi I-90 i pomagają lokalnym organom ścigania w 
poszukiwaniu porzuconych pojazdów.  
  
Działalność agencji  
Wydział ds. Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Służb Ratowniczych (Division of 
Homeland Security and Emergency Services)  
Wydział Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Służb Ratowniczych Stanu Nowy Jork ściśle 
monitoruje warunki pogodowe i warunki podróżowania, koordynuje operacje 
reagowania agencji stanowych i komunikuje się z władzami lokalnymi podczas całego 
zdarzenia. W ramach przygotowań do burzy Biuro ds. Zarządzania Kryzysowego 
(State Office of Emergency Management, OEM) rozpoczęło w środę międzyagencyjne 
rozmowy koordynacyjne z Krajową Służbą Pogodową.  
  
W czwartek uruchomiono Stanowe Centrum Operacji Kryzysowych (Emergency 
Operations Center) w Albany, a także regionalne centrum operacyjne w Cheektowaga 
w hrabstwie Erie, gdzie Wydział Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Służb Ratowniczych 
koordynuje działania w terenie z partnerami z agencji stanowych, w tym NYSDOT, 
policją stanową i Zarządem Autostrad. Ponadto pracownicy Biura ds. Zarządzania 
Kryzysowego pracują w Centrum Operacji Kryzysowych hrabstwa Erie, aby zapewnić 
lepszą koordynację działań stanowych i lokalnych. Stanowe magazyny są 
przygotowane do zapewnienia wsparcia materiałowego dla władz samorządowych w 
celu wsparcia prowadzonych działań.  
  
Ze względu na nocne opady śniegu stanowy Urząd Zapobiegania i Kontroli Pożarów 
(State Office of Fire Prevention and Control) wsparł lokalnych ratowników w 
bezpiecznym wydobyciu osoby z zawalonego budynku i wysłał sześcioosobowy zespół 
ratowniczy zajmujący się wydobywaniem osób z rumowisk do hrabstwie Erie.  
  
Departament Transportu (Department of Transportation)  
W regionie Western New York zamknięte są obecnie droga nr 219 od I-90 do Peters 
Road oraz droga nr 400 pomiędzy I-90 a drogą stanową nr 16. We współpracy z 
urzędnikami stanowymi i lokalnymi, Departament monitoruje warunki i będzie 
informował opinię publiczną, gdy te drogi zostaną ponownie otwarte.  
  
Stanowy Departament Transportu jest przygotowany do działania, mając do dyspozycji 
ponad 3287 pracowników nadzoru i operatorów. Skład zespołów reagowania 
kryzysowego może zostać dobrany odpowiednio do potrzeb, w tym do akcji 
związanych z usuwaniem śniegu i lodu, odwadnianiem, rozdrabnianiem, załadunkiem i 
transportem, a także cięciem i usuwaniem elementów. Ponadto 75 pracowników 
Systemu Dowodzenia w Nagłych Wypadkach (Incident Command System, ICS) jest 
dostępnych do pomocy podczas burzy śnieżnej.  
  
Departament wysłał w piątek dodatkowe pługi i operatorów z Western Southern Tier do 
hrabstwa Erie, aby dodatkowo pomóc w akcjach usuwania śniegu i lodu, w tym na 
lokalnych drogach w mieście Hamburg. Oprócz istniejących zasobów, Departament 
Transportu zapewni wsparcie z regionu Western New York, Finger Lakes i Central 



New York. Pomoc obejmuje 64 ładowarki, ponad 130 dużych wywrotek, 1 ładowarkę 
burtową oraz około 200 dodatkowych pracowników.  
  
Wszystkie zamieszkane lokalizacje będą nadzorowane 24 godziny na dobę przez 7 dni 
w tygodniu przez personel operacyjny podczas zdarzenia i priorytetowych operacji 
usuwania jego skutków. Cały dostępny sprzęt do odśnieżania i usuwania lodu jest 
gotowy do użycia. We wszystkich głównych zamieszkanych lokalizacjach dotkniętych 
śnieżycą zespoły techników będą przez całą dobę dokonywać napraw i obsługiwać 
pojazdy serwisowe.  
  
Zakaz ruchu pojazdów komercyjnych  
DOT wprowadził pełny zakaz ruchu pojazdów komercyjnych w następujących 
lokalizacjach, oprócz zakazu na New York State Thruway (I-90):  

• Droga międzystanowa Interstate 190 – Route 62 do I-90  

• Droga międzystanowa Interstate 290 – na całej długości  
• Droga międzystanowa Interstate 990 – na całej długości  
• Droga nr 33 – tylko część drogi ekspresowej  
• Route 219 – Route 39 do I-90  

• Route 400 – na całej długości  
• Buffalo Skyway Route 5 – na całej długości  
• I-81 - zjazd 33 do granicy kanadyjskiej - ciężarówki mogą korzystać tylko 

z prawego pasa  

  
Ponowne otwarcie Buffalo Skyway  
Droga Buffalo Skyway (droga nr 5) została ponownie otwarta, ale kierowcy w hrabstwie 
Erie powinni nadal stosować się do lokalnych zaleceń dotyczących unikania podróży.  
  
Aby uzyskać aktualne informacje o warunkach drogowych, należy zadzwonić pod 
numer 511, odwiedzić stronę www.511ny.org lub pobrać bezpłatną aplikację mobilną 
511NY. System online i aplikacja mobilna zawierają mapę dróg stanowych, na której 
można sprawdzić, gdzie występują opady śniegu itp.  
  
Thruway Authority  
Personel Zarządu Autostrad pracuje przez całą dobę i jest gotowy do reagowania na 
burzę wywołaną efektem jeziora, mając na terenie stanu do dyspozycji 657 operatorów 
i pracowników nadzoru. Zarząd Autostrad przesunął i rozmieścił dodatkowy personel i 
sprzęt z oddziałów w Nowym Jorku, Syracuse i Albany, aby wesprzeć operacje 
związane z walką ze śniegiem i lodem w regionie Western New York. Zadysponowane 
zasoby obejmują operatorów, pracowników nadzoru, mechaników, a także duże pługi 
śnieżne i odśnieżarki.  
  
Dodatkowo, na czas trwania tej burzy, do Buffalo i Centrów Operacji Kryzysowych 
Thruway zostaną wysłani pracownicy, którzy będą pomagać w zarządzaniu operacjami 
związanymi ze śniegiem i lodem, reagowaniu na incydenty drogowe, zarządzaniu 
kryzysowym i informowaniu podróżnych w czasie rzeczywistym o istniejących 
warunkach.  

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.511ny.org%2F%23%3AAlerts&data=05%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7C286df22590aa48f3a6cd08daca862ea8%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638044975064555295%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=3KPqSxUF%2BKwkse6q6hkdhS3drU9RIb0if2%2FEQkilj0c%3D&reserved=0


 
Aktualizacja informacji przez Zarząd Autostrad  
System autostrad Thruway został ponownie otwarty dla ruchu pojazdów osobowych 
tylko pomiędzy zjazdem 53 (centrum Buffalo) – Kanada – Niagara Falls – I-190) a 
zjazdem 59 (Dunkirk). Niektóre zjazdy w okolicy pozostaną zamknięte dla całego 
ruchu, aby umożliwić odśnieżanie lokalnych dróg.  
  
Nadal obowiązuje zakaz ruchu komercyjnego na New York State Thruway (I-90) od 
zjazdu 46 (Rochester I-390) do granicy z Pensylwanią oraz na Niagara Thruway (I-
190) od I-90 do zjazdu 22 (droga nr 62) do odwołania. Wszystkie pojazdy komercyjne 
jadące Thruway na wschód muszą zjechać na zjeździe 61 (Ripley-Shortman Rd). 
Pojazdy komercyjne jadące Thruway na zachód w kierunku Pensylwanii ze wschodu 
powinny skorzystać ze zjazdu 46 (Rochester – I-390) na I-390 do I-86 West.  
  
Do ostrzegania kierowców o warunkach atmosferycznych na Thruway wykorzystywane 
są tablice ostrzegawcze i media społecznościowe. Zarząd Autostrad zachęca 
kierowców do pobrania aplikacji mobilnej, która jest dostępna za darmo na telefony 
iPhone i urządzenia z systemem Android. Aplikacja zapewnia kierowcom bezpośredni 
dostęp do informacji o ruchu drogowym w czasie rzeczywistym, kamer drogowych na 
żywo oraz pomocy w nawigacji podczas jazdy. Kierowcy mogą także subskrybować 
wiadomości e-mail TRANSalert zawierające najnowsze informacje o warunkach 
drogowych na Thruway. Zapraszamy do obserwowania Thruway Authority na 
Twitterze: @ThruwayTraffic i @NYShruway oraz na Facebooku pod adresem NYS 

Thruway Authority.  
  
Departament Ochrony Środowiska (Department of Environmental Conservation, 
DEC)  
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 ucierpiały wskutek trudnych 
warunków atmosferycznych. Wraz z partnerami DEC koordynuje rozmieszczenie ludzi i 
sprzętu i wszystkie dostępne zasoby są rozdysponowane tak, aby być w stanie podjąć 
działanie w obliczu sytuacji kryzysowej.  
  
DEC radzi użytkownikom terenów narciarskich, by byli świadomi i przygotowani na 
zimowe warunki. Bezpieczeństwo i przygotowanie do zimowych wędrówek są 
niezwykle ważne, bez względu na możliwości fizyczne i cel podróży. Odpowiednie 
przygotowanie się do warunków zimowych jest niezbędne, aby jazda była 
przyjemniejsza i bezpieczniejsza. Dodatkowe informacje są dostępne na 
stronie https://www.dec.ny.gov/outdoor/112826.html  
  
Departament Ochrony Środowiska zachęca myśliwych planujących udział w 
weekendzie otwierającym sezon polowań na grubą zwierzynę w południowej części 
stanu Nowy Jork do zachowania dodatkowych środków ostrożności podczas śnieżycy 
w najbliższy weekend. Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa oraz dodatkowe 
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informacje dla myśliwych dostępne są na stronie 
https://www.dec.ny.gov/public/76659.html  
  
Departament Ochrony Środowiska przypomina osobom odpowiedzialnym za usuwanie 
i utylizację śniegu na dużą skalę, by przestrzegały najlepszych praktyk zarządzania, 
które pomogą zapobiec podtopieniom i ograniczyć możliwość pogorszenia jakości 
wody przez zanieczyszczenia takie jak sól, piasek, oleje, śmieci i inne pozostałości w 
śniegu. Pozbywanie się śniegu w lokalnych potokach i strumieniach może tworzyć 
zapory lodowe, które mogą powodować powodzie na pobliskich terenach. Publiczne i 
prywatne podmioty odpowiedzialne za odśnieżanie powinni być świadome tych kwestii 
bezpieczeństwa podczas i po burzy śnieżnej. Dodatkowe informacje są dostępne na 
stronie https://www.dec.ny.gov/docs/water_pdf/togs5111new.pdf  
  
Z powodu spodziewanych niesprzyjających warunków pogodowych, obiekty należące 
do Departamentu Ochrony Środowiska mogą być zamknięte lub mieć ograniczony 
dostęp podczas i po śnieżycy. Aby sprawdzić stan poszczególnych obiektów, należy 
odwiedzić stronę internetową, na której publikowane są informacje pogodowe (DEC 
Storm Information) pod adresem https://www.dec.ny.gov/public/76659.html  
  
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. Obecnie ograniczony jest dostęp do 
parków stanowych Buffalo Harbor i Woodlawn Beach. Odwiedzający parki powinni 
sprawdzić 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)  
Zakłady użyteczności publicznej w stanie Nowy Jork dysponują około 5780 
pracownikami, którzy mogą zaangażować się w szacowanie szkód, reagowanie, 
naprawę i odbudowę. Obejmuje to dodatkowe 280 zewnętrznych pracowników 
zapewnionych przez National Grid. NYSEG posiada dodatkowo 224 pracowników ds. 
sieci elektroenergetycznych i 99 pracowników zajmujących się pracami drzewnymi. 
Pracownicy DPS 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 stanowa, Straż Pożarna i EMS  
Policja stanowa wysłała dodatkowe patrole na obszary najbardziej dotknięte skutkami 
burzy śnieżnej wywołanej efektem jeziora, a także rozmieści w tych regionach 
dodatkowe pojazdy specjalistyczne, w tym pojazdy terenowe, pojazdy użytkowe i 
skutery śnieżne. Wszystkie pojazdy z napędem na cztery koła zostały już 
rozmieszczone, a sprzęt do zasilania awaryjnego i łączności jednostek policji został 
przetestowany. Do 19 listopada jednostki stanowej Straży Pożarnej ewakuowały z 
uwięzionych pojazdów 155 osób i przewiozły je w bezpieczne miejsce.  
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Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa w okresie zimowym  
Podróżowanie zimą  

• Oto niektóre z najważniejszych zaleceń dotyczących bezpiecznej jazdy:  
• Unikaj prowadzenia pojazdu podczas ataków zimy, jeśli nie jest to 

absolutnie konieczne.  
• Zachowaj ostrożność na mostach i wiaduktach, ponieważ lód może się 

na nich tworzyć szybciej niż na drogach.  
• W przypadku konieczności podróży, należy wyposażyć samochód w 

sprzęt ratunkowy, taki jak: koce, łopata, latarka i dodatkowe baterie, 
dodatkowa ciepła odzież, zestaw łańcuchów na koła, kable do ładowania 
akumulatora, szybkozużywające się produkty żywnościowe oraz jaskrawo 
kolorowa tkanina do wykorzystania jako flaga alarmowa.  

• Osoby posiadające telefon komórkowy lub inne urządzenie 
komunikacyjne, np. radiotelefon, powinny mieć naładowane baterie i mieć 
je przy sobie podczas podróży. Jeśli Twój pojazd zostanie 
unieruchomiony, będziesz w stanie wezwać pomoc i poinformować 
ratowników o swojej lokalizacji.  

• Główną przyczyną śmierci i obrażeń podczas ataków zimy są wypadki 
komunikacyjne. Zanim wsiądziesz za kierownicę, upewnij się, że Twój 
pojazd nie jest pokryty śniegiem ani lodem – dobra widoczność jest 
podstawą bezpiecznej jazdy. Zaplanuj postoje i utrzymuj większy odstęp 
między samochodami. Zachowuj szczególną ostrożność i pamiętaj, że za 
zaspami śnieżnymi mogą znajdować się małe dzieci. Zawsze dostosowuj 
prędkość do warunków drogowych i pogodowych.  

• Kierowcy podróżujący wszystkimi drogami muszą pamiętać, że pługi 
śnieżne poruszają się z prędkością do 35 mil na godzinę, czyli często 
poniżej prędkości dopuszczalnej, aby rozsypywana sól pozostawała na 
pasach ruchu i nie lądowała poza jezdniami. Na autostradach 
międzystanowych zdarza się, że pługi śnieżne jeżdżą obok siebie, 
ponieważ jest to najbardziej wydajny i bezpieczny sposób na odśnieżenie 
kilku pasów ruchu naraz.  

• Kierowcy i piesi powinni również pamiętać, że operatorzy pługów 
śnieżnych mają ograniczone pole widzenia, a rozmiar i waga pługów 
może bardzo utrudniać manewrowanie i szybkie zatrzymanie pojazdu. 
Śnieg wyrzucany zza pługa może poważnie ograniczyć widoczność lub 
powodować miejscowe zawieje śnieżne. Kierowcy nie powinni próbować 
wyprzedzać pługów śnieżnych ani jechać zbyt blisko za nimi. 
Najbezpieczniejszym miejscem do jazdy jest obszar za pługami 
śnieżnymi, gdzie jezdnia jest czysta i posypana solą. Nigdy nie próbuj 
wyprzedzać pługu śnieżnego podczas jego pracy.  

  
Intensywny wysiłek  
Intensywny wysiłek, taki jak odśnieżanie, usuwanie gruzu lub pchanie samochodu, 
zwiększa ryzyko zawału serca.  
  
Aby uniknąć problemów:  



• Utrzymuj ciepło, ubieraj się ciepło i NIE SPIESZ SIĘ podczas pracy na 
zewnątrz.  

• Często rób przerwy, aby uniknąć nadmiernego wysiłku.  
• Jeśli poczujesz ból w klatce piersiowej, duszności lub ból w szczęce 

promieniujący w dół ramienia – PRZERWIJ TO CO ROBISZ i 
natychmiast poszukaj pomocy.  

  
Przerwy w dostawie prądu  

• Zadzwoń do swojego zakładu energetycznego, aby ustalić 
harmonogramy napraw w danym obszarze  

• Wyłącz lub odłącz światła i urządzenia, aby zapobiec przeciążeniu 
obwodu po przywróceniu zasilania; pozostaw jedno włączone światło, 
aby wskazało, kiedy zasilanie zostało przywrócone.  

• Jeśli podczas zimowej burzy zabraknie ogrzewania, utrzymuj ciepło 
zamykając pomieszczenia, z których nie korzystasz  

  
Bezpieczeństwo związane z ogrzewaniem  

• Korzystaj wyłącznie z bezpiecznych źródeł alternatywnego ciepła, takich 
jak kominek, mały dobrze wentylowany piec na drewno lub węgiel lub 
przenośne grzejniki przestrzenne  

• Zawsze przestrzegaj instrukcji producenta  

• Przy korzystaniu z alternatywnych źródeł ciepła takich jak kominek, piec 
na drewno itp. zawsze upewnij się, że masz odpowiednią wentylację  

• Uważaj, aby zasłony, ręczniki i uchwyty do garnków nie znajdowały się 
blisko gorących powierzchni.  

• Posiadaj gaśnicę i czujniki dymu oraz upewnij się, że działają  

• Jeśli używasz grzejników naftowych jako uzupełnienie regularnego 
paliwa grzewczego lub jako awaryjne źródło ciepła, przestrzegaj tych 
wskazówek dotyczących bezpieczeństwa:  
- Przestrzegaj instrukcji producenta  
- Używaj tylko właściwego paliwa dla swojego urządzenia  
- Uzupełniaj paliwo TYLKO na zewnątrz i tylko wtedy, gdy urządzenie jest 
chłodne  
- Trzymaj grzejnik w odległości co najmniej trzech stóp od mebli i innych 
łatwopalnych przedmiotów  
- Podczas używania grzejnika stosuj zabezpieczenia przeciwpożarowe i 
prawidłowo wentyluj pomieszczenia  

  
Więcej zaleceń dotyczących bezpieczeństwa podano na stronie internetowej 
https://dhses.ny.gov/safety.  

  
###  

  

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