
 
 الحاكمة كاثي هوكول    22/11/2022 للنشر فوًرا:

 

 

الحاكمة هوكول تعلن عن سحب أصول وأفراد االستجابة لحاالت الطوارئ في الوالية في غرب نيويورك والمنطقة  
  الشمالية بعد عاصفة شتوية تاريخية

  
بعد االستجابة المستمرة منذ أسبوع لتساقط الثلوج  مساء الثالثاءتوقف مركز عمليات الطوارئ الحكومي عن العمل 

  التاريخي في منطقتي بوفالو وواترتاون، حيث تساقطت الثلوج على مدى ثالثة أيام بمقدار سبعة أقدام تقريبًا.
  

ثاء؛  طريق والية نيويورك السريع والطرق السريعة بالوالية مفتوحة بالكامل أمام حركة المرور اعتباًرا من يوم الثال
الوكاالت ستواصل تنفيذ عمليات التخلص من الثلوج ومراقبة احتمال حدوث فيضانات محلية على الطرق هذا األسبوع 

  بسبب األمطار وذوبان الثلوج
  

  تم االنتهاء من جميع فحوصات السالمة المطلوبة والتقييمات الهيكلية بنجاح في أعقاب العاصفة مباشرة
  
  

أعلنت الحاكمة كاثي هوكول اليوم أن مركز عمليات الطوارئ في الوالية الذي نشر أصول االستجابة للطوارئ، وموظفي 
بوصة من الثلج في أوركارد   80الوكالة، قد بدأوا في االنسحاب يوم الثالثاء بعد عاصفة شتوية قياسية تسببت في تساقط 

ساعة في الوالية. تم اإلبالغ عن أكثر   24إجمالي لتساقط الثلوج على مدار بارك )مقاطعة إيري(، مما أدى إلى رقم قياسي 
من ستة أقدام من الثلوج في أجزاء من جيفرسون وبدأت الثلوج في التساقط مساء الخميس الماضي وبين عشية وضحاها 

ة جيفرسون. خلق  حتى يوم الجمعة بمعدل ست بوصات في الساعة في مقاطعة إيري وخمس بوصات في الساعة في مقاطع
هذا الحدث التاريخي لتساقط الثلوج ظروفًا خطيرة للغاية عبر مناطق متعددة، مما أدى إلى إغالق الطرق وفرض قيود على  
السفر للحفاظ على سالمة الجمهور. أشادت الحاكمة هوكول بموظفي وكالة الوالية المشاركين في استجابة الوالية إلعدادهم 

  سيق مع الحكومات المحلية قبل وأثناء وبعد العاصفة.المبكر والتواصل والتن
  

"توقف تساقط الثلوج الذي حطم الرقم القياسي أخيًرا، واآلن حان الوقت لالستجابة للعاصفة الشتوية في نيويورك لالنتقال إلى  
"أثني على المستجيبين األوائل والقادة المحليين وأفراد المجتمع الذين سارعوا  قالت الحاكمة هوكول. مرحلتها التالية،"

هذه العاصفة. سنواصل مراقبة تداعيات هذه العاصفة، وأحث سكان نيويورك على توخي   لمواجهة التحديات التي فرضتها 
  اليقظة ألن األمطار وذوبان الثلوج قد تؤدي إلى حدوث فيضانات أو ظروف خطيرة أخرى."

  
مقاطعة وأوعزت بنشر أصول  11في  أعلنت الحاكمة هوكول حالة الطوارئنوفمبر/تشرين الثاني،  17في يوم الخميس  

وتسهيل  مساء الخميساالستجابة للطوارئ في الوالية قبل العاصفة. وتم تفعيل مركز عمليات الطوارئ في الوالية رسميًا 
   االستجابة والعمليات المشتركة بين الوكاالت على األرض في المناطق المتضررة.

  
نوفمبر/تشرين الثاني، حصلت الحاكمة هوكول على إعالن الطوارئ الفيدرالي من الرئيس جو بايدن،   20في يوم األحد 

   والذي يسمح بالمساعدة الفيدرالية لتكملة الجهود الحكومية والمحلية في توفير تدابير الحماية الطارئة.
  

( في الوالية مع المقاطعات  DHSESاخلي وخدمات الطوارئ )يعمل فريق التعافي من الكوارث التابع لقسم األمن الد 
  المتأثرة المدرجة في إعالن الطوارئ لزيادة المساعدة الفيدرالية إلى أقصى حد.

  

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%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7C805d518be9544828dc3c08daccf38d88%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638047643680503052%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=tSBTA53LnDmNkjvgxQoMB1YXcMoXvrPWMOTwgN9S7bg%3D&reserved=0


(، ووزارة  OFPC( ومكتب الوقاية من الحرائق ومكافحتها )DHSES( التالبع لقسم )OEMوكان مكتب إدارة الطوارئ ) 
(، وشرطة والية نيويورك، وهيئة الطريق السريع، وإدارة المحافظة على البيئة،  NYSDOTالنقل في والية نيويورك )

ومكتب الحدائق والترفيه والمحافظة التاريخية، والحرس الوطني قد شاركوا في العمل والتنسيق بشكل كامل دعًمأ للحكومات  
  ثلوج في نهاية األسبوع الماضي.المحلية قبل وأثناء وبعد تساقط ال

  
"خالل األسبوع الماضي، عملت وكاالت الوالية مع   قال مفوض قسم األمن الداخلي وخدمات الطوارئ بالوالية جاكي براي:

المسؤولين المحليين لتنسيق جهود االستجابة والحفاظ على سالمة سكان نيويورك. أنا ممتن للعمل الشاق الذي قام به الجميع،  
  ألهم من ذلك روح التعاون والتنسيق الوثيق للوصول إلى هذا الجهد."وا
  

خالل فترة العاصفة، قام فريق متعدد الوكاالت من موظفي الوالية والموظفين المحليين، بما في ذلك فرق البحث واإلنقاذ  
غرب نيويورك من خالل   (، بدعم االستجابة للعاصفة في OFPCالحضرية، بقيادة مكتب مكافحة الحرائق ومكافحتها ) 

(، والشرطة مع  EMSإجراء فحوصات الرعاية االجتماعية والمساعدة في الحرائق المحلية والخدمات الطبية الطارئة )
تقييما هيكليًا في المناطق األكثر تضرًرا   3,424شخًصا من المركبات المعطلة وإجراء  152الحوادث، بما في ذلك إخراج 

  مركبة معطلة. 341حوادث و 108ة إلى ذلك، استجابت شرطة الوالية لـفي مقاطعة إيري. باإلضاف
  

كاسحة ثلوج، وما   500( وهيئة الطريق السريع، كان هناك ما يقرب من  NYSDOTفي ذروة العاصفة، بين وزارة ) 
وزارة مشغل ومشرف منتشرين في غرب نيويورك والمنطقة الشمالية. تواصل  1,000جرافة، وأكثر من  100يقرب من 

(NYSDOT وهيئة الطريق السريع دعم جهود التنظيف في مدينتي بوفالو والكاوانا، بما في ذلك عمليات إزالة الثلوج )
  على الطرق المحلية باستخدام شاحنات تفريغ كبيرة، وجرافات ثقيلة، ومنافخ ثلوج كبيرة.

  
###  
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