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GUBERNATOR HOCHUL OGŁASZA DEMOBILIZACJĘ STANOWYCH ŚRODKÓW 
REAGOWANIA KRYZYSOWEGO I PERSONELU W REGIONIE WESTERN NEW 

YORK I NORTH COUNTRY PO HISTORYCZNEJ BURZY ZIMOWEJ  
  

Stanowe Centrum Operacji Kryzysowych wstrzymuje działalność we wtorek 
wieczorem po tygodniowym okresie działalności w związku z historycznymi 

opadami śniegu w Buffalo i Watertown, gdzie w ciągu trzech dni spadło prawie 
siedem stóp śniegu  

  
Od wtorku autostrady stanu Nowy Jork są w pełni otwarte dla ruchu; agencje 
kontynuują akcje odśnieżania i monitorują możliwość lokalnych zalań dróg w 

tym tygodniu z powodu opadów i topnienia śniegu  
  

Wszystkie wymagane kontrole stanu technicznego i oceny konstrukcji w 
bezpośrednim następstwie burzy zostały zakończone z wynikiem pozytywnym  

  
  
W dniu dzisiejszym gubernator Kathy Hochul ogłosiła, że stanowe Centrum Operacji 
Kryzysowych (Emergency Operations Center), wykorzystane zasoby reagowania 
kryzysowego oraz personel agencji rozpoczęły demobilizację we wtorek po rekordowej 
burzy śnieżnej, w wyniku której w Orchard Park (hrabstwo Erie) spadło 80 cali śniegu, 
bijąc stanowy dobowy rekord opadów. Ponad sześć stóp śniegu odnotowano w części 
Jefferson. Opady śniegu rozpoczęły się w ubiegły czwartek wieczorem i trwały do 
piątku z intensywnością sześciu cali na godzinę w hrabstwie Erie i pięciu cali na 
godzinę w hrabstwie Jefferson. Te rekordowe opady śniegu stworzyły niezwykle 
niebezpieczne warunki w wielu regionach, co spowodowało zamknięcie dróg i 
ograniczenia w podróżowaniu, aby zapewnić bezpieczeństwo ludności. Gubernator 
Hochul doceniła personel zaangażowanych agencji stanowych za wczesne 
przygotowanie, komunikację i współpracę z samorządami lokalnymi przed, w trakcie i 
po śnieżycy.  
  
„Rekordowe opady śniegu w końcu ustały, a teraz nadszedł czas, aby reakcja władz 
stanu Nowy Jork na śnieżycę przeszła do kolejnej fazy”, powiedziała gubernator 
Hochul. „Wyrażam uznanie dla pracowników służb ratowniczych, lokalnych liderów i 
członków społeczności, którzy stawili czoła wyzwaniom stawianym przez tę burzę 
śnieżną. Będziemy nadal monitorować opady i apeluję do mieszkańców stanu Nowy 



Jork o zachowanie czujności, ponieważ deszcz i topniejący śnieg mogą nadal 
powodować powodzie lub inne niebezpieczne warunki”.  
  
W czwartek 17 listopada gubernator Hochul ogłosiła stan wyjątkowy dla 11 hrabstw i 
zmobilizowała stanowe środki reagowania kryzysowego przed burzą. Stanowe 
Centrum Operacji Kryzysowych zostało oficjalnie zmobilizowane w czwartek 
wieczorem i miało zadanie wsparcie międzyagencyjnych działań i operacji w regionach 
dotkniętych skutkami działania żywiołu.  
  
W niedzielę 20 listopada gubernator Hochul skłoniła prezydenta Joe Bidena do 
ogłoszenia stanu wyjątkowego, co pozwoliło na udzielenie pomocy federalnej w celu 
uzupełnienia stanowych i lokalnych działań w zakresie zapewnienia pomocy w sytuacji 
kryzysowej.  
  
Zespół ds. usuwania skutków klęsk żywiołowych działający w ramach Wydziału 
Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Służb Ratowniczych (Division of Homeland Security 
and Emergency Services, DHSES) współpracuje z zainteresowanymi hrabstwami 
wymienionymi w ogłoszeniu o wprowadzeniu stanu wyjątkowego, aby 
zmaksymalizować wymiar pomocy federalnej.  
  
Biuro Zarządzania Kryzysowego (Office of Emergency Management, OEM) DHSES i 
Biuro Zapobiegania i Kontroli Pożarów (Office of Fire Prevention and Control, OFPC), 
Departament Transportu Stanu Nowy Jork (New York State Department of 
Transportation, NYSDOT), Policja Stanu Nowy Jork (New York State Police), Zarząd 
Autostrad (Thruway Authority), Departament Ochrony Środowiska (Department of 
Environmental Conservation, DEC), Urząd ds. Parków, Rekreacji i Ochrony Zabytków 
(Office of Parks, Recreation and Historic Preservation) oraz Gwardia Narodowa były w 
pełni zaangażowane i współpracowały w ramach wspierania lokalnych samorządów 
przed, w trakcie i po opadach śniegu w miniony weekend.  
  
Komisarz Wydziału Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Służb Ratowniczych Stanu 
Nowy Jork, Jackie Bray, powiedziała: „W ciągu ostatniego tygodnia agencje 
stanowe współpracowały z lokalnymi urzędnikami, aby skoordynować wysiłki w 
zakresie reagowania i zapewnić bezpieczeństwo mieszkańcom stanu Nowy Jork. 
Dziękuję za ciężką pracę wszystkich osób, a przede wszystkim za ducha współpracy i 
ścisłą koordynację, którą wszyscy wykazali się podczas tych zmagań”.  
  
W czasie śnieżycy, wieloagencyjny zespół pracowników stanowych i lokalnych, w tym 
miejskie grupy poszukiwawczo-ratownicze, pod kierownictwem OFPC, wspierał 
działania podejmowane w odpowiedzi na zaistniałe zjawiska atmosferyczne w regionie 
Western New York, przeprowadzając kontrole i pomagając lokalnym jednostkom straży 
pożarnej, pogotowiu ratunkowemu i policji w zdarzeniach, w tym ewakuując 152 osoby 
z unieruchomionych pojazdów i przeprowadzając 3424 oceny stanu technicznego 
budowli w najbardziej dotkniętych obszarach hrabstwa Erie. Dodatkowo, Policja 
Stanowa interweniowała w sprawie 108 wypadków i 341 unieruchomionych pojazdów.  
  

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


W szczytowym momencie śnieżycy NYSDOT i Zarząd Autostrad miały do dyspozycji 
prawie 500 pługów, blisko 100 ładowarek i ponad 1000 operatorów i pracowników 
nadzoru, którzy zostali rozlokowani w regionie Western New York i North Country. 
NYSDOT i Zarząd Autostrad nadal wspierają wysiłki związane z oczyszczaniem terenu 
w miastach Buffalo i Lackawanna, w tym operacje odśnieżania lokalnych dróg przy 
użyciu dużych wywrotek, ciężkich ładowarek i dużych odśnieżarek.  
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