
 
 גאווערנער קעטי האוקול   11/19/2022  אויף תיכף ארויסצוגעבן:

 

 

גאווערנער האוקול פאדערט פעדעראלע עמערדזשענסי דעקלעראציע אזוי ווי ווינטער שטורעם גייט  
 אן ווייטער אין מערב, צענטראל און צפון ניו יארק  

  
וועי מאנשאפטן  -טאפלט ׳נעשענעל גַארד׳ ארויסשטעלונג צו העלפן איינוואוינער, ארויסהעלפן טרו

 ע געזעץ אינפארסירער מיט געשטראנדעטע אויטאס  מיט אוועקשארן שניי און העלפן ארטיג
  

קאונטיס בלייבן אונטער סטעיט ָאוו עמערדזשענסי אזוי ווי ווינטער שטורעם טוט ווייטער  11
פאראורזאכן געפארפולע רייזע און פאטענציעל פאר עלעקטרישע קראפט אויסלעשונגען אין ערי,  

 דזשעפערסאן און ליווינגסטאן קאונטיס 
  

ארקער ווערן געראטן אויסצומיידן ארומפארן אין באפעלאו און וואטערטאון געגנטער און  ניו י
 אויספאלגן ארטיגע רייזע ראטונגען צוליב מסוכן׳דיגע אומשטענדן  

  
סך הכל אנגעזאמלט איבער זעקס פיס שניי באריכטעט אין ארטשערד פארק, בלעסדעל און  

פיס שניי אין וואטערטאון און פארט דראם געגנט, מיט  האמבורג אין ערי קאונטי, און איבער זעקס 
 שפיץ שנייפאל ראטעס פון זעקס אינטשעס פער שעה אין האמבורג און אין וואטערטאון  

  
רייזע פארבאט אין קראפט פאר רוב ערי קאונטי, אריינגערעכנט די גאנצע שטאט באפעלאו;  

און רּוט   219מערערע סטעיט הייוועי שליסונגען נאך אלץ אין פלאץ, אריינגערעכנט חלקים פון רּוט  
400  

  
  

ם וואס  גאווערנער קעטי האוקול האט היינט גע׳ָאּפדעיט ניו יארקער איבער דעם ווינטער שטורע
באטרעפט טיילן פון מערב, צענטראל און צפון ניו יארק. איבער פינף פיס שניי איז שוין אנגעזאמלט אין  

געוויסע ערטער אין ערי קאונטי און איבער זעקס פיס שניי איז געפאלן אין דזשעפערסאן קאונטי זינט 
טאון האבן באקומען דאנערשטאג אוונט. געגנטער אין און ארום די שטעט באפעלאו און וואטער

כסדר׳דיגע שנייפאל ראטע פו צוויי ביז דריי אינטשעס א שעה, מיט געוויסע ערטער זעענדיג ביז גאר  
זעקס אינטשעס שנייפאל א שעה. די אינטענסיווע שנייפאל האט אנגעברענגט עקסטרעם סכנות׳דיגע  

יי פארשליסונגען און רייזע רייזע אומשטענדן, און אלס רעזולטאט בלייבן אין פלאץ פילצאליגע שאס
פארבאטן לענגאויס ערי קאונטי. צוליב וואס די אומשטענדן זענען ערווארטעט אנצוהאלטן דורכאויס דעם  

וויקענד, ראטן גאווערנער האוקול און לאקאלע באאמטע ווייטער אויסצומיידן רייזן אין די באטראפענע  
נארט קאנטרי׳ וואס שפירן אן ענליכן ׳לעיק עפעקט׳ שטורעם  טיילן פון ערי קאונטי, ווי אויך אין טיילן פון ׳

פון די מזרח בארטנס פון לעיק אנטעריאו נעבן וואטערטאון. דער גאווערנער גיט אויך אריין א פארלאנג  
קאונטיס. נאכ׳ן   11צו פרעזידענט ביידען פאר א פעדעראלע עמערדזשענסי דעקלעראציע פאר 

דזשענסי דעקלעראציע צושטעלן באלדיגע פעדעראלע געלטער צו  באוויליגט ווערן, וועט די עמער
 באטראפענע קאונטיס צו שטיצן אנגייענדע אפרוף און רעטונגס אפעראציעס.  

  



״איך האב פארברענגט די פארלאפענע טעג דא אין מערב ניו יארק און געארבעט גאנצע מעת לעת מיט  
ונגען מיט ארטיגע באאמטע, איבערקוקן מיין טיעם אויף צו קאארדינירן שטורעם פארברייטער

מיטלען צו האלטן איינוואוינער אפגעהיטן,  -אומשטענדן אויפ׳ן פלאץ און ארויסשטעלן הילפס
האט גאווערנער אריינגערעכנט דאס טאפלען ׳נעשענעל גַארד׳ מיטגלידער אויף מערב ניו יארק,״ 

- יל דאנקען יעדן אין שטורעם״דאס איז א היסטארישע שטורעם, און איך ווהאוקול געזאגט. 
באטראפענע ערטער פאר זייער געדולד און פאר׳ן אויספאלגן ארטיגע רייזע פארארדענונגען. בשעת מיר  

זעצן פאר ווייטער אונזער ערהוילונגס ארבעט, אריינגערעכנט דאס פאדערן א פעדעראלע  
איינער אויפ׳ן צווייטן, בלייבן  עמערדזשענסי דעקלעראציע, מוטיג יעדן איינעם ווייטער זיך נאכצוקוקן

אינדערהיים, און אריינקוקן אויף קרובים און שכנים כדי אז מיר זאלן אלע קענען ארויסקומען פון דעם  
 זיכערערהייט.״ 

  
   פעדעראלע עמערדזשענסי דעקלעראציע

דער גאווערנער גיט אריין א פארלאנג צו פרעזידענט ביידען פאר א פעדעראלע עמערדזשענסי 
עקלעראציע פאר קאטאראוגוס, טשאטאקווא, ערי, דזשענעסי, דזשעפערסאן, לואיס, ניאגארא, אניידע,  ד

אסוועגא, סט. לאורענס און ווייאמינג קאונטיס. נאכ׳ן באוויליגט ווערן, וועט די עמערדזשענסי 
ע  דעקלעראציע צושטעלן באלדיגע פעדעראלע געלטער צו באטראפענע קאונטיס צו שטיצן אנגייענד

אפרוף און רעטונגס אפעראציעס. גאווערנער האוקול וועט אויך בעטן ביים פעדעראלן ׳קלענערע ביזנעס  
אדמיניסטראציע׳ אויף אפצושאצן וויאזוי עס קען ארויסהעלפן ארטיגע ביזנעסער באטראפן דורכ׳ן 

 קאונטיס און באהאפטענע קאונטיס.   11שטורעם אין די 
  

בעפאר׳ן אנקומען פון ׳לעיק עפעקט׳ שניי אום דאנערשטאג, האט גאווערנער האוקול דערקלערט א  
קאונטיס און באהאפטענע קאונטיס, וואס בלייבט ווייטער אין  11סטעיט ָאוו עמערדזשענסי פאר 

גע  קראפט. אין צוגאב, זענען ניו יארקער עמערדזשענסי מענעדזשמענט עקספערטן געווען אין כסדר׳די
 קאמוניקאציע מיט זייערע ארטיגע קאלעגעס פאר טעג פירנדיג צום וועטער אומשטאנד.  

 
וועי אויטאריטעט און פילצאליגע  - דער ניו יארק סטעיט דעפארטמענט פון טראנספארטאציע, די טרו

אנדערע אגענטורן האבן ארויך ארויסגעשטעלט נאך רעסָארסן צו מערב ניו יארק און דעם נארט  
 מיטלען נעמען אריין:  -די הילפס קאנטרי. 

  
   נ.י. סטעיט מאשינען אין מערב ניו יארק און נארט קאנטרי

 טראקס  - גרויסע און מיטלמעסיגע שארער  484 •

 טראקס  -שלעפער שארער 14 •

 גרויסע לָאודערס   98 •

 שניי בלאזער  24 •

 זענען סנָאומָאבילס(   24וויהיקלס מיט טרעקס )פון וועלכע  39 •

 טערס אין די ראיאנען  דזשענערעי 533 •

 טשעינסָאוס אין די ראיאנען   202 •

  
   נ.י. סטעיט מאנשאפט אין מערב ניו יארק און נארט קאנטרי 

• 1,056 DOT וועי אפערירער און אויפזעער -און טרו 

 סטעיט פאליציי מיטגלידער   142 •

 נעשענעל גארד מיטגלידער   150 •

• 24 ICS   אינצידענד קאממענד סיסטעם( איינגעשטעלטע( 

  
דער אינטענסיווער פאס פון ׳לעיק עפעקט׳ שניי פון לעיק ערי וועט ווייטער באטרעפן מערב ניו יארק  
דורכאויס דעם וויקענד און ווערט פאראויסגעזאגט אויף צעביסלעכווייז זיך אוועקצוציען אויף צפון פון  



רנאך זיך נאכאמאל ציען אויף דרום לענגאויס דעם באפעלאו מעטרָא  שטאט באפעלאו אום שבת און דע
געגנט, ברענגנדיג נאך זעקס ביז ניין אינטשעס שניי. ענליכס, וועט דער פאס פון די מזרח בארטנס פון  

לעיק אנטעריאו זיך פארשטערקערן און קען ברענגען נאך זעקס אינטשעס שניי לענגאויס דעם צפון חלק  
ן קאונטי, אריינגערעכנט דער שטאט וואטערטאון, ביז נאך זונטאג אוונט. אסוועגא  פון דזשעפערסא

 קאונטי וועט מעגליך זען נאך צוויי פיס שניי צווישן זונטאג און מאנטאג.  
  

׳לעיק עפעקט׳ שניי ווארענונג און פארשידענע ערליי וועטער באראטונגען בלייבן אויך אין קראפט ביז  
אר מערערע ראיאנען. פאר א פולע ליסטע פון וועטער באוואכונגען און זונטאג און מאנטאג פ

 . וועבזייטלבאווארענונגען אין אייער געגנט, באזוכט דעם נאציאנעלער וועטער סערוויס 
  

ניו יארק סטעיט דיוויזיע פון היימלאנד סעקיוריטי און עמערדזשענסי סערוויסעס קאמיסיאנערין  
״ניו יארקער אין מערב ניו יארק און דער נארט קאנטרי זענען געווען גוט  דזשעקי ברעי האט געזאגט,

צוגעגרייט פאר׳ן שטורעם און איך וויל זיי דאנקען פאר׳ן זיך האלטן אראפ פון די ראודס און פאר׳ן  
אויספאלגן די רייזע אנווייזונגען פון ארטיגע באאמטע פאר די זיכערהייט פון יעדן איינעם. איך דערמאן  

קאונטיס בלייבן ווייטער אין א   11דן אז מיר רישען זיך נאך אויף מער שניי פון דעם שטורעם און  יע
סטעיט ָאוו עמערדזשענסי. איך און גאווערנער האוקול וועלן ווייטער ארבעטן מיט אונזערע  
 טער זיכער.״ צוזאמארבעטער אין אלע אפטיילונגען פון רעגירונג זיכער צו מאכן אז ניו יארקער בלייבן וויי

  
  ׳נעשענעל גַארד׳

גאווערנער האוקול האט אויך ארויסגעשטעלט דעם ׳נעשענעל גַארד׳ אויף ארויסצוהעלפן מיט׳ן סטעיט׳ס  
׳נעשענעל גַארד׳  150אפרוף און האט געטאפלט דעם סה״כ ארויסגעשטעלט אויף אומגעפער 

׳סטער אטאקע פליגל פון ניאגארא  107ר  ׳סטער קאוואלאריע און דע101׳טן סקוואדראן 2מיטגלידער פון 
׳סטע אטאקע פליגל אין 174׳סטע מיליטערישער פאליציי קאמפאני אין באפעלאו און די 105פָאלס, די 

סירעקיוס. באמיאונגען ווערן פאקוסירט אין טאון ָאוו האמבורג, וואו מיטגלידער העלפן מיט שניי 
טראנפארטירן יחידים וואס נייטיגן זיך אין דיאליסיס   אפרוימען און מעדיצינישע מיסיעס אריינגערעכנט

און העלפן  I-90און אנדערע אּפוינטמענטס. מיטגלידער העלפן אויך מיט שניי אפרוימונג ארבעט אויף 
 ארטיגע געזעץ אינפארסירער זיך אפצורופן צו געשטראנדעטע אויטאס.  

  
   אגענטור אקטיוויטעטן

 יטי און עמערדזשענסי סערוויסעס  דיוויזיע פון היימלאנד סעקיור
די ניו יארק סטעיט אפטיילונג פון היימלאנד סעקיוריטי און עמערדזשענסי סערוויסעס האלט א נאנטע  

אויג אויף וועטער און רייזע אומשטענדן, קאארדינירט סטעיט אגענטור און אפרוף אפעראציעס, און 
יס ווילאנג די וועטער וועט פארקומען. דער סטעיט  קאמוניקירט מיט ארטיגע רעגירונג אינסטאנצן דורכאו

אגענטורישע קאארדינאציע קָאלס  -( האט אנגעהויבן צווישןOEMאפיס פון עמערדזשענסי פארוואלטונג )
 מיט׳ן נאציאנאלער וועטער סערוויס אום מיטוואך אין פארברייטערונג צום שטורעם.  

  
אלבאני איז אקטיוויזירט געווארן אום  דער סטעיט׳ס עמערדזשענסי אפעראציעס צענטער אין

  DHSESדאנערשטאג, ווי אויך א ראיאנישע אפעראציעס צענטער אין טשיקטאוואגא, ערי קאונטי, וואו  
, סטעיט  NYSDOTקאארדינירט פעלד אפרוף מיט סטעיט אגענטור צוזאמארבעטער אריינגערעכנט 

שטאב מיטגלידער אריינגעשטעלט   OEMוועי אויטאריטעט. אין צוגאב, זענען -פאליציי און די טרו
געווארן ביי דעם ערי קאונטי עמערדזשענסי אפעראציעס צענטער אויף צו ווייטער קאארדינירן צווישן 

געצייג  -עלן הילףסטעיט און לאקאלן אפרוף. דער סטעיט׳ס זאפאסן זענען צוגעגרייט אויף ארויסצושט
 פארבינדענע געברויכן. -פאר ארטיגע רעגירונגען אויף צו שטיצן סיי וועלכע שטורעם

  

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


דער סטעיט אפיס פון פייער פארמיידן און קאנטראל האט געשטיצט ארטיגע ערשטע רעספָאנדערס מיט  
שיקט ארויס א   זיכערערהייט ארויסציען א מענטש פון א פריוואטע וואוינונג געביידע צוזאמפאל און

 פערזאן צוזאמפאל טיעם צו ערי קאונטי אזוי ווי שניי פאלט ווייטער איבערנאכט.  -זעקס
  

 דעפארטמענט פון טראנספארטאציע  
און סטעיט  I-90צווישן  400ביז פיעטערס ראוד, און רּוט  I-90פון  219אין מערב ניו יארק, זענען רּוט 

יעצט פארשלאסן. ארבעטנדיג אין קאארדינאציע מיט סטעיט און ארטיגע באאמטע, טוט דער   16רּוט 
דעפארטמענט באאבאכטן אויף אומשטענדן און וועט אפדעיט׳ען דעם פובליק ווען די שאסייען ווערן 

 צוריק געעפנט.  
  

סופערווייזערס און  3,287דער סטעיט דעפארטמענט פון טראנספארטאציע רופט זיך אפ מיט 
אפערעיטערס. שטאב מיטגלידער קענען אויסגעשטעלט ווערן אויף סיי וועלכע סארט אפרוף מאנשאפט  

וואס וועט זיך פאדערן, אריַינגערעכנט שניי און אייז אפעראציעס, אפלויף, טשיּפער, אנלאדענען און 
( ICSאינצידענט קאמאנד סיסטעם )  75שלעּפן, און שניידן און ווארפן. אין צוגאב שטייען גרייט 

 פערסאנאל אויף שטיצע במשך די וועטער אומשטענדן.  
  

טרָאקס און אפערעיטערס פון דעם מערב ׳סאוטערן  -דער דעפארטמענט האט געשיקט נאך שארער
טיער׳ אויף ערי קאונטי אום פרייטאג אויף ווייטער ארויסצוהעלפן מיט שניי און אייז אוועקפירונג  

אציעס, אריינגערעכנט אויף ארטיגע ראודס אין טאון ָאוו האמבורג. אין צוגאב צו עקזיסטירנדע  אפער
אריינברענגען קאנטראקטאר רעסָארסן פון מערב ניו יארק, פינגער לעיקס   DOTמיטלען, וועט -הילפס

קיד  גרויסע דאמפ טראקס, איין ס 130לאודערס, איבער  64און צענטראל ניו יארק. דאס איז כולל 
 פערסאנאל.   200סטיער, און בערך נאך 

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

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

 אויסצופירן פארריכטונגען און האלטן טרָאקס אויפ׳ן ראוד.   24/7איינוואוינער לאקאציעס 
  

   קאמערציעל וויהיקל פארבאט
DOT   האט איינגעפירט א פולקאמען פארבאט אויף קאמערציעלע וויהיקלס ביי די פאלגענדע לאקאציעס

 (:  I-90וועי ) -אט אויפ׳ן ניו יארק סטעיט טרואין צוגאב צום פארב
   I-90ביז  62רוט   - 190אינטערסטעיט  •

  פולן לענג - 290אינטערסטעיט  •

  פולן לענג - 990אינטערסטעיט  •

   בלויז עקספרעסוועי טייל - 33רּוט  •

   I-90ביז  39רוט  - 219רוט  •

  פולן לענג - 400רוט  •

   פולן לענג  - 5באפעלאו סקייוועי רּוט  •

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

  
  עפענונג- באפעלאו סקייוועי ווידער 
( האט זיך צוריק געעפנט, אבער דרייווערס אין ערי קאונטי זאלן ווייטער 5די באפעלאו סקייוועי )רּוט 

 ומצופארן.  אויספאלגן רייזע באראטונגען און אויסמיידן אר
  

אדער   www.511ny.org, באזוכט 511צו געפונען די לעצטע טראפיק און רייזע אומשטענדן, רופט 
ל עּפ. דער אנליין סיסטעם און מָאביל עּפ אנטהאלטן א סטעיט מָאבי NY511דאונלאד׳ט בחינם דעם  

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


שאסיי מאּפע, וואס ווייזט וועלכע שאסייען האבן שווערע שניי אומשטענדן און דארט ווי אומשטענדן  
 זענען נארמאל.  

  
 וועי אויטאריטעט  -טרו
וועי אויטאריטעט ּפערסאנאל זענען אקטיוו באשעפטיגט אין שניי און אייז אפעראציעס און זיך -טרו

אפערעיטער און סופערווייזער לענגאויס דעם סטעיט.   657אפרופן 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 מערב ניו יארק.  
מיטלען נעמען אריין אפערעיטערס און סופערווייזערס, מעכאניקער, גרויסע  - ארויסגעשטעלטע הילפס

 בלאזער.  -טרָאקס און גרויסע שניי-שארער
  

רדזשענסי אפעראציע צענטערס זיין אפן און אויסגעשטאבט אין באפעלאו  וועי עמע-אין צוגאב, וועלן טרו
און אין הויּפטקווארטיר אויף ווילאנג עס וועט געדויערן דער שטורעם אויף ארויסצוהעלפן מיט פארוואלטן  

 צייטיגע- עכטשניי און אייז אפעראציעס, טראפיק אינצידענט אפרוף, עמערדזשענסי פארוואלטונג און 
 ציע פאר רייזנדע.  אינפארמא

 
   וועי אפדעיטס-טרו

וועי האט זיך צוריק געעפנט פאר פאסאזשיר אויטאס, בלויז פאר דורכפאר טראפיק צווישן עקזיט  -די טרו
)דאנקירק(. געוויסע  59און עקזיט  ( I-190  -ניאגארא פָאלס  - קאנאדע  - )באפעלאו )דאונטאון(   53

ליך פארשלאסן פאר טראפיק כדי צו ערמעגליכן דאס אפפירן עקזיטס אינעם געגנט וועלן בלייבן גענצ
 שניי אויף לאקאלע שאסייען.  

  
 46( פון עקזיט I-90וועי ) -קאמערציעלע טראפיק איז ווייטער פארבאטן אויף דער ניו יארק סטעיט טרו

ביז עקזיט    I-90פון  (I-190וועי ) -( ביז׳ן פענסילוואניע גרעניץ, און די ניאגארא טרוI-390)ראטשעסטער  
ריכטונג אויף  -( ביז ווייטערדיגע מעלדונג. אלע קאמערציעלע טראפיק וואס גייט אין מזרח62)רוט  22

שארטמען ראוד(. קאמערציעלע טראפיק וואס גייט  - )ריפלי  61וועי מוזן ארויסגיין ביי עקזיט -דער טרו
 46לוואניע פון ערטער אין מזרח, זאלן ניצן עקזיט וועי צו פענסי-ריכטונג אויף דער טרו-אין מערב

 .  וועסט I-86ביז  I-390פאר   ( I-390  -)ראטשעסטער 
  

ענדערונג פעאיגקייטן און סאושעל מידיע ווערן געניצט אויף צו ווארענען דרייווער -שילדן מיט אנזאג
עט ראט אויך פאר דרייווער צו  וועי אויטאריט-וועי. די טרו-איבער וועטער אומשטענדן אויף דער טרו

פאן׳ און ׳ענדראוד׳ מכשירים. דער עפ  -ינם אויף ׳אייוואס איז צו באקומען בח  מאביל עפדאונלאד׳ען איר 
צייטיגע טראפיק אינפארמאציע, לעבעדיגע טראפיק קאמערעס און -גיבט דרייווער דירעקטע, עכט

  TRANSalertנאוויגאציע הילף בשעת׳ן זיין אויפ׳ן וועג. מאטאריסטן קענען זיך אויפשרייבן פאר 
אלגן  וועי. איר קענט נאכפ-אימעילס, וועלכע באריכטן די לעצטע טראפיק אומשטענדן לענגאויס דער טרו

און אויף פעיסבוק  @NYSThruwayאון   @ThruwayTrafficוועי אויטאריטעט אויף טוויטער: -די טרו
 .  NYS Thruway Authorityביי 

  
 ( DECענווייראנמענטאל אפהיטונג )דעפארטמענט פון 

DEC   פאליציי באאמטע, וואלד רעינדזשער, עמערדזשענסי פארוואלטונג שטאב און ראיאנישע
מאנשאפט זענען אויף דער וואך און באאבאכטן דעם אנטוויקלענדן מצב און טוען אקטיוו באוואכן די 

 DECוערן דורך די שווערע וועטער. געגנטער און אינפראסטרוקטור וואס שטייען אויס באטראפן צו ו
מיטלען מיט אגענטור צוזאמארבעטער און אלע רעסָארסן פאראן  - קאארדינירט דאס ארויסשטעלן הילפס

 ווערן ארויסגעשטעלט אויף ארויסצוהעלפן מיט סיי וועלכע עמערדזשענסי אפרוף.  
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DEC פאר ווינטער אומשטענדן.   קאנטרי לייט צו זיין באוואוסטזיניג און צוגעגרייט-ראט פאר בעק
ווינטער 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  
  קומען אויף: זיכערע דורכלעבעניש. נאך אינפארמאציע איז צו בא 

https://www.dec.ny.gov/outdoor/112826.htmlh  
  

DEC  מוטיגט יעגער וואס פלאנירן אנטיילצונעמען אין דעם עפענונג וויקענד פון ניו יארק׳ס דרום זָאון
גרויסע בעלי חיים סעזאן צו זיין עקסטער פארזיכטיג דורכאויס דעם וויקענד שטורעם. זיכערהייט עצות  

און נאך אינפארמאציע פאר יעגער איז צו באקומען אויף 
https://www.dec.ny.gov/public/76659.html  

  
DEC ען פאראנטווארטליך פאר אוועקפירן שניי אויף א גרויסן פארנעם  דערמאנט די וואס זענ

אויסצופאלגן בעסטע פארוואלטונג פירונגען כדי צו העלפן פארמיידן פלייצונג און רעדוצירן די  
פאטענציעל פאר פארּפעסטונגען ווי זאלץ, זאמד, אויל, מיסט און אנדערע ברוכווארג אין די שניי פון 

ליטעט. אפפירן שניי צו לאקאלע שטראמען און טייכלעך קענען שאפן אייז אפעקטירן וואסער קווא
דאמבעס וועלכע קענען גורם זיין פלייצונגען אין דערנעבנדע ערטער. פובליק און פריוואטע שניי 
אוועקפיר אפערעיטערס זאלן זיין באוואוסטזיניג איבער די זיכערהייט ענינים דורכאויס און נאכ׳ן 

פארמאציע איז צו באקומען אויף: שטורעם. נאך אינ
https://www.dec.ny.gov/docs/water_pdf/togs5111new.pdf  

  
איינריכטונגען מעגליך זיין פארשלאסן   DECצוליב ערווארטעטע שווערע וועטער אומשטענדן, וועלן 

אדער האבן באגרעניצטע צוטריט דורכאויס און נאכ׳ן שטורעם. נאכצוקוקן דעם סטאטוס פון 
שטורעם אינפארמאציע וועבזייטל אויף   DECטראפענע איינריכטונגען, באזוכט דעם בא

ww.dec.ny.gov/public/76659.htmlhttps://w.   
  

 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  

וועטער אומשטענדן און באטרעפונגען. צוטריט איז איצט באגרעניצט אויף באפעלאו הארבאר און 
אדער רופן זייער  parks.ny.govוואודלאון ביעטש סטעיט פארקס. פארק באזוכער זאלן נאכקוקן אויף 

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

 דעפארטמענט פון פובליק סערוויס  
ארבעטער גרייט איבער׳ן סטעיט אויסצופירן שאדן  5,780ניו יארק׳ס יוטיליטי פירמעס האבן אומגעפער 

  FTEאינדרויסנדיגע  280אפשאצונגען, אפרוף, פארריכטונג און אויפריכטונג ארבעט. דאס איז כולל נאך  
 99קאנטראקטירטער ליניע ארבעטער און  224האט נאך   NYSEGדורך ׳נעשענעל גריד׳.  געשאפן

שטאב מיטגלידער   DPSקאנטראקטירטע בוים ארבעטער גרייט געמאכט אויף זיך אפצורופן ווי נייטיג. 
וועלן נאכשפירן די ארבעט פון יוטיליטי פירמעס דורכאויס די וועטער אומשטענדן און פארזיכערן אז  

 יליטי פירמעס שטעלן צו די נייטיגע מאנשאפטן צו די ראיאנען וועלכע ווערן די מערסטע באטראפן.  יוט
  

  EMSסטעיט פאליציי, סטעיט פייער, און 
די סטעיט פאליציי גיט צו נאך פאטראלן צו די געגענטער די מערסטע אפעקטירט דורך די ׳לעיק עפעקט׳  

- מיטלען, אריינגערעכנט יוטיליטי אויפגאבע פאר-שניי, און וועט אויך אויפשטעלן נאך ספעציעלע פאר 
ען ארויסגעשטעלט  דרייוו וויהיקלס זענ-ווהיל- מיטלען און סנאומאבילן, אין יענע ראיאנען. אלע פָאר 

געווארן, און טרוּפ עמערדזשענסי קראפט און קאמוניקאציע אויסריכטונגען זענען גע׳טעסט געווארן.  
מענטשן פון געשטראנדעטע וויהיקלס  155, האט סטעיט פייער אוועקגעפירט 19אנגעהויבן נאוועמבער ;

 און זיי אריבערגעפירט צו זיכערהייט. 

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.dec.ny.gov%2Foutdoor%2F112826.html&data=05%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7C286df22590aa48f3a6cd08daca862ea8%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638044975064605084%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=dHNdGlpyWMcrGRDKH3KO9k6gUOnJe4kIrY%2FXJzNdwUc%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.dec.ny.gov%2Foutdoor%2F112826.html&data=05%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7C286df22590aa48f3a6cd08daca862ea8%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638044975064605084%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=dHNdGlpyWMcrGRDKH3KO9k6gUOnJe4kIrY%2FXJzNdwUc%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.dec.ny.gov%2Fpublic%2F76659.html&data=05%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7C286df22590aa48f3a6cd08daca862ea8%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638044975064615022%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=kVXPaRXsbPjTos2ew6sU1tmHXIBN3Qx8l7tfaVCNM%2Fc%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.dec.ny.gov%2Fpublic%2F76659.html&data=05%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7C286df22590aa48f3a6cd08daca862ea8%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638044975064634944%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=c32ronrwNIMzOb9nueAU5psotIKyKEw5v4qxaNazuec%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fparks.ny.gov%2F&data=05%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7C286df22590aa48f3a6cd08daca862ea8%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638044975064634944%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=9D5pwl4K7j01vN16keH4EwoCdheGsAmNyCtA4lH9%2Frk%3D&reserved=0


  
   ווינטער זיכערהייט עצות

 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. •

פארן, מאכט זיכער אז איר האט אין אייער קאר איבערלעבעניש חפצים  אויב איר מוזט  •
און געצייג, ווי למשל קאלדרעס, א שאוועל, פלעשלייט און עקסטערע באטעריעס,  

טשעינס, באטערי בוסטער קעיבלס,  -עקסטערע ווארעמע קליידונג, א סעט פון טייער
ניצן אלס צייכן אויב איר  געפארבטע סחורה צו -ענערגיע עסנווארג און ליכטיג-הויכע

   נייטיגט זיך אין הילף.

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

הילף, אנווייזן   ווען איר פארט. אויב איר ווערט געשטראנדעט, וועט איר קענען רופן פאר
  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  

ע זעעדיגקייט איז דער שליסל צו גוטע  אייער קַאר איז אפגערוימט פון אייז און שניי; גוט
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
וועטער  קלענערע קינדער. כסדר האלטס אייער סּפיעד צוגעפאסט צו די שאסיי און 

   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 

ון  סּפיעד לימיט, צו פארזיכערן אז די פארשפרייטע זאלץ בלייבט אין די דרייווינג לעינס א
שפרייט זיך נישט ביי די זייטן פון די וועגן. אפטמאל אויף אינטערסטעיט הייוועיס וועלן  

ווירקזאמע און  -טרָאקס אפערירן איינס נעבן צווייטן, וויבאלד דאס איז די מערסט-שארער
  זיכערסטע אופן אפצורוימען עטליכע לעינס אויף א מאל.

טרָאק דרייווערס זענען  -געדאנק אז שארערדרייווערס און פיסגייער זאלן האלטן אין  •
- 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 

קייט אדער  טרָאק קען שטארק רעדוצירן זעעוודיג-בלאזט פון הינטער׳ן שארער
- ָאוט אומשטענדן. דרייווערס זאלן נישט פרובירן פארבייגיין שארער-פאראורזאכן ווייט

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  -נישט קיינמאל דורכצופארן נעבן א שניי שארער באזאלצן. פרובירט 
  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:  

  ווען איר ארבעט אינדרויסן. גייטס פאמעליךרעם, טוט זיך אן ווארעם און בלייבט ווא •

  רוט זיך אפ אפט אויף אויסצומיידן דאס איבערארבעטן זיך. •



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

  
 ענערגיע קראפט אויסלעשונגען  

  רופט אייער יוטיליטי פירמע צו באשטימען געגנט פארריכטונג סקעדזשולס •

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

  צו ווייזן ווען עלעקטרישע קראפט איז צוריקגעשטעלט געווארן

אויב היץ גייט אויס בשעת א ווינטער שטורעם, האלטס אייך ווארעם דורך פארשליסן   •
   צימערן וואס איר דארפט נישט האבן

  
 הייצונג זיכערהייט  

-ּפלעיס, קליין גוטניצט בלויז זיכערע קוואלן פון אלטערנאטיווע היץ ווי למשל א פייער •
  ויסגעלופטערטע האלץ אדער קוילן אויוון אדער באוועגיגע סּפעיס הייצערא

  פאלגט שטענדיג נאך די אנווייזונגען פונעם פאבריקאנט •

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

   האלטערס אוועק פון הייסע אויבערפלאכן-האלטס פירהאנגען, האנטעכער און טאפ •

האלטס ביי זיך א פייער עקסטינגווישער און רויעך דערשפירער און מאכט זיכער אז זיי  •
  ארבעטן

אף,  אויב איר נוצן נאפט הייצער אלס א הוספה צו אייער געווענליכע הייצונג ברענשט  •
  אדער אלס עמערדזשענסי הייצונג, פאלגט נאך די זיכערהייט עצות:

 פאלגט די אנווייזונגען פונעם פאבריקאנט   -
 ניצט בלויז די ריכטיגע ברענשטאף פאר אייער אּפאראט   -
 ווען די אּפאראט איז אפגעקילט   נאר פילט 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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