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GUBERNATOR HOCHUL SKŁADA WNIOSEK O WYDANIE FEDERALNEGO 

OŚWIADCZENIA O STANIE WYJĄTKOWYM, PONIEWAŻ HISTORYCZNA BURZA 
ŚNIEŻNA NADAL PRZECHODZI PRZEZ REGION WESTERN NEW YORK   

   
Prezydenckie oświadczenie o stanie wyjątkowym dla hrabstw Erie i Genesee 

zapewni bezpośrednią pomoc federalną na potrzeby bieżących działań 
związanych z usuwaniem skutków burzy, w tym działań poszukiwawczych i 

ratowniczych w Buffalo   
   

Stan wyjątkowy pozostaje w mocy w całym stanie, ponieważ burza śnieżna 
przyniosła paraliżujące warunki w regionie Western New York, pozostawiając 
setki kierowców uwięzionych w ich pojazdach oraz ponad 100 000 osób bez 
prądu podczas ekstremalnie niskich temperatur w ten świąteczny weekend   

   
Mieszkańcy stanu Nowy Jork proszeni są o unikanie zbędnych podróży w 

rejonach dotkniętych burzą oraz o przestrzeganie lokalnych zaleceń dotyczących 
podróży ze względu na niebezpieczne warunki   

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

mieście Buffalo; liczne zamknięcia autostrad stanowych w regionie Western New 
York; autostrada NYS Thruway (I-90) między zjazdem 45 (Rochester) a granicą z 

Pensylwanią jest nadal zamknięta dla wszystkich pojazdów   
   
   

Dzisiaj gubernator Hochul przesłała wniosek do prezydenta Bidena o wydanie 
federalnego ogłoszenia o wprowadzeniu stanu wyjątkowego w następstwie 
historycznej burzy zimowej, która rozpoczęła się w czwartek 22 grudnia i nadal 
przechodzi przez region Western New York i North Country, gdzie podczas 
świątecznego weekendu burzy tej towarzyszyły intensywne śnieżyce, utrzymujące się 
porywy wiatru o prędkości ponad 60 mil na godzinę i temperatury znacznie poniżej 
zera. Akcja usuwania skutków burzy trwa w tym tygodniu, a wiele stanowych agencji 
reagowania kryzysowego wysłało sprzęt i personel w celu koordynacji i wsparcia 
lokalnych władz w regionach dotkniętych jej skutkami. Gubernator Hochul 
oddelegowała dodatkowo 220 żołnierzy Gwardii Narodowej do regionu Western New 
York, zwiększając ich łączną liczbę do około 430. Ze względu na to, że przewidywane 
jest dalsze usuwanie skutków w ciągu tygodnia, gubernator Hochul i lokalni urzędnicy 
nadal apelują do mieszkańców stanu Nowy Jork o unikanie podróży na dotkniętych 



obszarach hrabstwa Erie, a także na obszarach w regionie North Country 
doświadczających podobnych warunków w pobliżu Watertown. Po zatwierdzeniu, 
federalne ogłoszenie o wprowadzeniu stanu wyjątkowego zapewni natychmiastową 
pomoc federalną w celu wsparcia bieżących działań i akcji ratowniczych.   
   
„Pragnę podziękować wszystkim pracownikom agencji bezpieczeństwa publicznego na 
szczeblu stanowym i lokalnym, którzy udzielali pomocy przez cały świąteczny 
weekend”, powiedziała gubernator Hochul. „Rozmawiałam z prezydentem Bidenem, 
który zgodził się na szybkie zatwierdzenie naszej federalnego ogłoszenia o stanie 
wyjątkowym, które będzie kluczowe dla wsparcia naszych działań naprawczych po tej 
historycznej burzy, dlatego dziękuję naszej delegacji kongresowej za pomoc w jego 
zapewnieniu. Podczas gdy my nadal robimy wszystko, co w naszej mocy, aby pomóc 
regionowi Western New York w usuwaniu skutków i czekamy na pomoc federalną, 
apeluję o to, aby każda osoba w dotkniętych regionach nadal unikała podróży i 
upewniała się, że ma kontakt z bliskimi i sąsiadami”.   
   
Federalne ogłoszenie o stanie wyjątkowym  
 
Gubernator złożyła wniosek do prezydenta Bidena o wydanie federalnego 
oświadczenia o stanie wyjątkowym dla hrabstw Erie i Genesee. Po zatwierdzeniu, 
ogłoszenie o wprowadzeniu stanu wyjątkowego zapewni natychmiastowe finansowanie 
federalne dla objętych trudnymi warunkami hrabstw w celu wsparcia bieżących działań 
i akcji ratowniczych.  
   
Przed przybyciem na miejsce zdarzenia w czwartek wieczorem gubernator Hochul 
ogłosiła stan wyjątkowy w całym stanie, który nadal pozostaje w mocy. Ponadto 
agencje ds. zarządzania kryzysowego w stanie Nowy Jork były w ciągłym kontakcie z 
Krajową Służbą Pogodową (National Weather Service) i lokalnymi samorządami w 
tygodniu poprzedzającym burzę.  
  
Wydział Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Służb Ratowniczych Stanu Nowy Jork (w 
tym Biuro Zarządzania Kryzysowego (Office of Emergency Management) i Biuro 
Zapobiegania i Kontroli Pożarów ((Office of Fire Prevention and Control)), Departament 
Transportu (Department of Transportation, DOT), Zarząd Autostrad (Thruway 
Authority). Policja Stanowa, Parki Stanowe (State Parks) i DEC przed huraganem 
wysłały swoje zasoby do regionów Western New York, Finger Lakes i North Country, a 
dodatkowe zasoby zostały wysłane do najbardziej dotkniętych obszarów.   
   
Od poniedziałkowego popołudnia liczne autostrady stanowe w regionie Western New 
York pozostają zamknięte dla ruchu. Autostrada Thruway w stanie Nowy Jork (I-90) 
pozostaje zamknięta dla całego ruchu pomiędzy zjazdem 46 w Rochester do granicy z 
Pensylwanią.   
   
Przewiduje się, że w tym tygodniu obfite opady śniegu nadal będą oddziaływać na 
obszary położone przy jeziorze Ontario i jeziorze Erie. Do wtorku na wschód od jeziora 
Ontario spodziewane są kolejne metrowe opady śniegu, a w poniedziałek będą one 



wynosić do trzech cali na godzinę. Według prognoz, w ciągu najbliższych kilku dni w 
rejonie Buffalo może spaść nawet stopa śniegu, zanim temperatury wzrosną w dalszej 
części tygodnia i w weekend. Departament Transportu przydzielił dodatkowych 100 
pracowników do regionów Western New York, Finger Lakes i North Country, aby 
pomóc w operacjach usuwania śniegu i lodu.   
    
Ostrzeżenia o śnieżnym efekcie jeziora i ostrzeżenia o burzy śnieżnej są obecnie w 
mocy dla kilku hrabstw w regionie North Country. 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: „Wspólnie z naszymi partnerami stanowymi i 
lokalnymi kontynuujemy pracę nad tym, aby pomóc mieszkańcom stanu Nowy Jork w 
usuwaniu skutków tej niszczycielskiej burzy śnieżnej. Pragnę podziękować wszystkim 
zaangażowanym w dotychczasowe działania oraz za ich dalszą pracę, ponieważ nadal 
aktywnie uczestniczymy w misjach poszukiwawczych i ratowniczych. Prosimy o 
stosowanie się do lokalnych zaleceń dla podróżnych, które nadal obowiązują, i 
pamiętajcie, że wraz z gubernator Hochul podejmujemy działania z naszymi partnerami 
na wszystkich szczeblach władzy, aby zapewnić, że otrzymamy pomoc niezbędną do 
zapewnienia bezpieczeństwa społecznościom w regionie Western New York”.   
   
Zalecenia dotyczące bezpieczeństwa dla dotkniętych społeczności  
  
Bezpieczeństwo podróży zimą   
Główną przyczyną śmierci i obrażeń podczas ataków zimy są wypadki komunikacyjne:   
    

 Unikaj prowadzenia pojazdu podczas ataków zimy, jeśli nie jest to absolutnie 
konieczne.   

 Zadbaj o to, aby Twój pojazd nie był pokryty śniegiem ani oblodzony – dobra 
widoczność jest podstawą bezpiecznej jazdy.   

 Zawsze dostosowuj prędkość do warunków drogowych i pogodowych. Zaplanuj 
postoje i utrzymuj większy odstęp między pojazdami.   

 Zachowuj szczególną ostrożność i pamiętaj, że za zaspami śnieżnymi mogą 
znajdować się małe dzieci.   

 Wyposaż 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.   

  

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%7C392bc23e43204ad6f81a08dae783d457%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638076850673770182%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=XhWELVodeC4f33eEhN84%2BHaBwxyvnNf%2BhpZJgcMHwDU%3D&reserved=0


Ekstremalne temperatury   
 
   

 Należy pamiętać o wychłodzeniu spowodowanym wiatrem – wietrze w 
połączeniu z rzeczywistą temperaturą, który może powodować przyspieszoną 
utratę ciepła przez organizm człowieka.   

 Ubierz się odpowiednio i unikaj zbyt długiego przebywania na mrozie.   
 Tam, gdzie to konieczne, noś czapkę i rękawiczki, oraz ubieraj się warstwowo. 

Unikaj narażania części ciała na działanie niskiej temperatury.   
 Pij dużo ciepłych płynów lub ciepłej wody, ale unikaj kofeiny i alkoholu. 

Zachowaj aktywność ruchową, aby utrzymać ciepło ciała.   
 Rób częste przerwy podczas pracy na mrozie.   
 Jeśli pojawią się u Ciebie sygnały hipotermii lub odmrożenia, opuść strefę 

niskich temperatur, zadbaj o ogrzanie ciała i poszukaj pomocy medycznej:   
 Odmrożenia: Objawy obejmują utratę czucia, biały lub blady wygląd palców u 

rąk, nóg, uszu i nosa.   
 Hipotermia: Do objawów należą niekontrolowane dreszcze, powolna mowa, 

zaniki pamięci, częste potykanie się i senność.   
  

Intensywny wysiłek   
 
   

 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 szczęki promieniujący 

w dół ramienia – PRZERWIJ WYKONYWANE CZYNNOŚCI i natychmiast zwróć 
się o pomoc.   

  
Przerwy w dostawie prądu     

  

 Zadzwoń do dostawcy energii elektrycznej, aby powiadomić go o przerwach w 
dostawach prądu.   

 Omijaj wszystkie zerwane linie energetyczne i zgłoś je do dostawcy usług 
energetycznych w celu naprawy; załóż, że wszystkie zerwane linie są pod 
napięciem.   

 Do oświetlenia awaryjnego używaj tylko latarek — świece stwarzają ryzyko 
pożaru.   

 Trzymaj drzwi lodówki i zamrażarki zamknięte, aby zapobiec psuciu się 
żywności. Jeśli masz wątpliwości, wyrzuć produkty!   

 Nie używaj grilla na węgiel drzewny lub generatora w pomieszczeniach i nie 
używaj kuchenki gazowej do ogrzewania – mogą one wydzielać szkodliwe ilości 
tlenku węgla.   



 Wyłącz główne urządzenia, aby zapobiec uszkodzeniom spowodowanym 
ewentualnym przepięciem, gdy przywrócone zostanie zasilanie i pozostaw 
włączone jedno światło, aby wiedzieć, kiedy zostanie wznowione zasilanie.  
  

Ogrzewanie domu   
 
Urządzenia grzewcze są jedną z głównych przyczyn śmierci w pożarach domowych. 
Zapewnij bezpieczeństwo bliskim, stosując się do tych ważnych zaleceń: 
   

 Trzymaj wszystkie materiały palne w odległości co najmniej trzech stóp od 
urządzeń grzewczych.   

 Urządzenia, w tym ogrzewacze pomieszczeń, zawsze podłączaj bezpośrednio 
do gniazdka. Nigdy nie podłączaj urządzeń do listwy zasilającej lub 
przedłużacza.   

 Zadbaj o to, aby w każdej sypialni, poza miejscami do spania i na każdym 
poziomie domu znajduje się sprawny czujnik dymu.   
  

Aby uzyskać informacje o wszystkich służbach niezwiązanych z nagłymi wypadkami 
przed, w trakcie lub po burzy, zadzwoń pod numer 211 lub odwiedź stronę 211nys.org. 
 
Więcej wskazówek dotyczących bezpieczeństwa można znaleźć na stronie 
internetowej Wydziału ds. Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Służb Ratowniczych Stanu 
Nowy Jork pod adresem www.dhses.ny.gov/safety.  
  
  

###  
  
  

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