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גאווערנער האקול גיבט אריין פארלאנג פאר פעדעראלע עמערדזשענסי דעקלעראציע אזויווי 

   היסטארישע ווינטער שטורעם זעצט פאר צו באטרעפן מערב ניו יארק
   

פרעזידענטליכע עמערדזשענסי דעקלעראציע פאר ערי און דזשענעסי קאונטיס וועט ערמעגליכן 
אריינרעכענענדיג זוכעריי און , דירעקטע פעדעראלע הילף פאר אנגייענדע שטורעם רעאקציע
   רעטונג באמיאונגען אין באפעלאו

   
עמערדזשענסי צושטאנד בלייבט אין קראפט איבער די גאנצע סטעיט אזוי ווי ווינטער שטורעם 

לאזנדיג , האט אנגעברענגט פאראליזירנדע אומשטענדן אין מערב ניו יארק אפקאסטנדיג לעבנס
 אן עלעקטריציטעט דורכאויס 100,000הונדערטע דרייווערס געשטראנדעט און מער פון 

   קאלטע טעמפעראטורן דורכאויס סוף וואך פון די האלידעיי-עקסטרעם
   

ניו יארקער ווערן געמוטיגט צו פארזעצן צו פארמיידן איבעריגע רייזעס אין ערטער וועלכע זענען 
באטראפן געווארן דורך די שטורעם און צו נאכפאלגן לאקאלע רייזע ווארענונגען צוליב געפארפולע 

   אומשטענדן
   

אריינרעכענענדיג גאנץ באפעלאו , רייזע פארבאט בלייבט אין קראפט פאר רוב פון ערי קאונטי
( I-90)וועי - טרוNYS; מערערע סטעיט הייוועי אפשפארונגען אין פלאץ אין מערב ניו יארק; סיטי

   און ּפענסילוועיניע גרעניץ נאכאלץ פארשפארט פאר אלע קארן (ראטשעסטער) 45צווישן עקזיט 
   
   

גאווערנער קעטי האקול האט היינט אריינגעגעבן א פארלאנג צו פרעזידענט ביידן פאר א פעדעראלע 
עמערדזשענסי דעקלעראציע אלץ רעזולטאט פון די היסטארישע ווינטער שטורעם וואס האט זיך 

און וואס זעצט פאר צו באטרעפן מערב ניו יארק און די נארט , 22דעצעמבער , אנגעהויבן דאנערשטאג
. ש.פ. מ60שטארקע ווינטן פון איבער , קאנטרי ראיאנען וואו די שטורעם האט אנגעברענגט א זאווערוכע

און טעמפעראטורן וועלכע זענען היבש אונטער די טעמפעראטור וואו וואסער ווערט אייז דורכאויס די 
ס שטורעם רעאקאציע זעצט פאר די וואך אזוי ווי מערערע פון די 'די סטעיט. סוף וואך פון די האלידעי

ס עמערדזשענסי אפרוף אגענטורן האבן ארויסגעשיקט עקוויּפמענט און מאנשאפטן צו ארבעטן 'סטעיט
גאווערנער האקול האט . און שטיצן לאקאלע רעגירונגען אין באטראפענע ראיאנען- צוזאמען מיט

ברענגנדיג די סך הכל ,  נעשענעל גַארד סאלדאטן צו די מערב ניו יארק ראיאן220ארויסגעשיקט נאך 
מיט די אפרוף ערווארטעט צו פארזעצן דורכאויס . 430ארויסגעשיקטע מאנשאפט מיטגלידער צו בערך 

רופן גאווערנער האקול און לאקאלע אינסטאנצן ווייטאר אויף ניו יארקער זיך צו , די גאנצע וואך
ווי אויך אין געגנטער אין די נארט , צוריקהאלטן פון פארן אין די באטראפענע געגנטער אין ערי קאונטי

איינמאל עס ווערט באשטעטיגט וועט . קאנטרי וועלכע גייען אריבער ענליכע צושטענדן נעבן ווָאטערטַאון
די פעדעראלע עמערדזשענסי דעקלעראציע צושטעלן באלדיגע פעדעראלע הילף צו שטיצן אנגייענדע 

  . רעאקציע און רעטונג אפעראציעס
   



איך וויל באדאנקען יעדן פון די סטעיט און לאקאלע פובליק סעיפטי אגענטורן וועלכע האבן זיך "
האט גאווערנער האקול , "ארויפגעשארט די ארבל און געארבעט דורכאויס די סוף וואך פון די האלידעי

איך האב גערעדט מיט פרעזידענט ביידן וועלכער האט צוגעשטומט צו שנעלערהייט ". געזאגט
באשטעטיגן אונזער פעדעראלע עמערדזשענסי דעקלעראציע וואס וועט זיין קריטיש צו העלפןם אונזערע 

און איך באדאנק אונזערע פארטרעטער אין , ערהוילונג באמיאונגען פון דעם היסטארישן שטורעם
אין די צייט וואס מיר זעצן פאר צו טוהן אלעס וואס מיר . קאנגרעס פארן העלפן פארזיכערן די הילף

וויל , קענען צו העלפן מערב ניו יארק זיך ערהוילן און אין די צייט וואס מיר ווארטן פאר פעדעראלע הילף
איך אז יעדער איינער אין די באטראפענע געגנטער זאל ווייטער אוועקשטיין פון די ראודס און אנפרעגן 

   ."ביי באליבטע און שכנים וואס זיי מאכן
   

  פעדעראלע עמערדזשענסי דעקלעראציע
 

די גאווערנער האט אריינגעגעבן א פארלאנג צו פרעזידענט ביידן פאר א פעדעראלע עמערדזשענסי 
איינמאל עס ווערט באשטעטיגט וועט די עמערדזשענסי . דעקלעראציע פאר ערי און דזשענעסי קאונטיס

דעקלעראציע צושטעלן באלדיגע פעדעראלע הילף פאר די באטראפענע קאונטיס צו שטיצן אנגייענדע 
  . רעאקציע און רעטונג אפעראציעס

   
האט גאווערנער האקול דעקלערט אן , איידער די שטורעם איז אנגעקומען דאנערשטאג ביינאכט

, אין צוגאב צו דעם. און דאס בלייבט ווייטער אין קראפט, עמערדזשענסי צושטאנד אין די גאנצע סטעיט
ס עמערדזשענסי פארוואלטונג אגענטורן געווען אין שטענדיגע קאמוניקאציע מיט די 'זענען ניו יארק

  . נאציאנאלע וועטער סערוויס און לאקאלע רעגירונגען אין וואך איידער די שטורעם
  

 Division of)ס 'די ניו יארק סטעיט דיוויזיע פון היימלאנד זיכערהייט און עמערדזשענסי סערוויסעס
Homeland Security and Emergency Services —  אריינרעכענענדיג די אפיס פון עמערדזשענסי

-טרו, די טראנספארטאציע דעּפארטמענט, (פארוואלטונג און אפיס פון פייער פארמיידונג און קאנטראל
 האבן אלע ארויסגעשיקט מיטלען DECסטעיט ּפארקס אפיס און די , סטעיט פאליציי, וועי אויטאריטעט

און נאך מיטלען זענען , פינגער לעיקס און נארט קאנטרי ראיאנען בעפארן שטורעם, צו די מערב ניו יארק
  . צוגעלייגט געווארן פאר שווער באטראפענע געגנטער

   
, מערערע סטעיט הייוועיס אין די מערב ניו יארק ראיאן זענען נאכאלץ פארשפארט פאר אלע טראפיק

בלייבט פארשפארט פאר אלע  (I-90)וועי -די ניו יארק סטעיט טרּו. שטייענדיג מאנטאג נאכמיטאג
  .  אין ראטשעסטער ביז די ּפענסילוועיניע גרעניץ46טראפיק צווישן עקזיט 

   
שווערע שנייען זענען ערווארטעט צו פארזעצן צו באטרעפן געגנטער נעבן לעיק ָאנטַאריָאו און לעיק ערי 

מיט , נאך איינס ביז צוויי פיס שניי איז ערווארטעט מזרח פון לעיק ָאנטַאריָאו ביז דאנערשטאג. די וואך
די באפעלאו געגנט איז ערווארטעט צו . ראטעס פון שנייען פון ביז דריי אינטשעס פער שעה מאנטאג

באקומען נאך א פיס שניי אין לויף פון די קומענדיגע פאר טעג בעפאר די טעמפעראטורן הויבן זיך 
די טראנספארטאציע דעּפארטמענט האט . שפעטער דעם וואך און דורכאויס די קומענדיגע סוף וואך

פינגער לעיקס און נָארט קאנטרי ראיאנען ,  שטאב מיטגלידער צו די מערב ניו יארק100צוגעלייגט נאך 
  . צו ארויסהעלפן מיט שניי שארן און אייז צולאזן אפעראציעס

    
שניי ווארענונגען און ווינטער שטורעם ווארענונגען זענען יעצט אין קראפט אין עטליכע ' לעיק עפעקט'

פאר א פולע ליסטע פון וועטער ווַאטשעס און ווארענונגען אין אייער . קאונטיס אין די נארט קאנטרי ראיאן
  .וועבזייטל( National Weather Service)ס נאציאנאלע וועטער סערוויס 'באזוכט אייער געגנט, געגנט

   

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
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


, ניו יארק סטעיט דיוויזיע פון היימלאנד זיכערהייט און עמערדזשענסי סערוויסעס קאמישאנער
מיר האבן געארבעט און מיר זעצן ווייטער פאר צו ארבעטן מיט אונזערע ", האט געזאגט, דזשעקי ברעי

אנזייענדע ווינטער -סטעיט און לאקאלע שותפים צו העלפן ניו יארקער זיך ערהוילן פון די חורבנות
איך וויל באדאנקען יעדן וואס איז געווען פארמישט אין די אפרוף ביז היינט און פאר זייערע . שטורעם

ביטע הערט זיך צו צו . אנגייענדע באמיאונגען אזוי ווי מיר בלייבן אקטיוו אין זוכעריי און רעטונג מיסיעס
און זייט וויסן אז איך און גאווערנער , לאקאלע רייזע אדווייזאריס וועלכע זענען נאכאלץ אין קראפט

האקול ארבעטן צוזאמען מיט אונזערע שותפים אויף אלע שטאפלען פון רעגירונג צו פארזיכערן אז מיר 
  ." באקומען די הילף וואס איז נויטיג צו האלטן קאמיוניטיס אין מערב ניו יארק זיכער

   
  זיכערהייט עצות פאר באטראפענע קאמיוניטיס

  
  ווינטער רייזע זיכערהייט

די הויפט אורזאך פון טויט און פארוואונדונגען דורכאויס ווינטער שטורעמעס איז טראנספארטאציע 
  : עקסידענטן

    

 דרייוו׳ט נישט אויב עס איז נישט וויכטיג, ווען עס טרעפן זיך ווינטער שטורעמעס.   

 צו זען גוט איז די שליסל צו גוטע דרייוון; מאכט זיכער אז אייער קאר איז קלאר פון אייז און שניי. 
  

 פלאנירט אייער . איר זאלט אייביג צוגלייכן אייער שנעלקייט צו די וועגן און וועטער אומשטענדן
   .אפשטעלונגען און האלט אן א גרעסערע ווייטקייט צווישן קארן

 זייט ספעציעל וואכזאם און געדענקט אז שניי זאמלונגען קענען באהאלטן קלענערע קינדער.   

 פלעשלייט , א שאוול, מאכט זיכער אז איר האלט אין אייער קאר איבערלעבן געצייג ווי דעקעס
באטערי בוסטער , סעט פון רעדל קייטן, איבעריגע ווארעמע קליידונג, און עקסטערע באטעריעס

   .עסן וואס געבן שנעל כח און ליכטיגע קאלירטע שמאטע צו נוצן אלץ א הילף פאן, קעיבלס

 וועי ראדיאו אוועילעבל-אויב איר האט א סעלפאן אדער אנדערע קאמיוניקאציע מיטל ווי א טּו ,
   .ט און האלט עס מיט אייך ווען איר פארט'טשארדזש'דאן האלט די באטעריעס גע

  
  עקסטרעמע טעמפעראטורן

 
   

  וואס קען - ווינט אינאיינעם מיט דעם אקטועלן טעמפעראטור - זייט וואכזאם וועגן ווינט טשיל
   .שאפן א פארמערונג פון היץ פארלוסט צו די מענטשליכע קערפער

 טוט זיך אן פאסנד און פארמיידט צו בלייבן צו לאנג אין די קעלט.   

 פארמיידט אומנויטיגע . טראגט א הוט און הענטשיך ווען פאסיג מיט שיכטן פון קליידונג
   .אויסשטעלונג צו די קעלט פון סיי וועלכע חלק פונעם קערפער

 טרונקט גענוג ווארעמע געטראנקן אדער ווארעם וואסער אבער פארמיידט קאפין און אלקאהאל .
   .בלייבט אקטיוו צו אנהאלטן קערפער היץ

 נעמט אפטע אפשטעלונגען פון די קעלט.   

 ווארעמט , גייט אוועק פונעם קעלט, אויב איר האט סיגנאלן פון הייפאטערמיע אדער פראסטביס
   :צוביסלעך אן דעם מענטש און זוכט מעדעצינישע הילף

 א ווייסע אדער העלע אויסזען אין , סימפטאמן רעכנט אריין פארלוסט פון שפירן: פראסטביס
   .און נאז, אויערן, פיס פינגער, פינגערס

 רעדן שטייט, סימפטאמן רעכנט אריין אומקאנטראלירבארע ציטערניש:  הייפאטערמיע ,
   .אראפפאלן אפט און זיין שלעפעריג, פארלוסט פון זיכרון

  



  ווערן אויסגעמוטשעט
 

   

 טוט זיך אן ווארעם און פארט שטייטער ווען איר ארבעט אינדרויסן, בלייבט ווארעם.   

 נעמט אפטע הפסקות זיך צו פארמיידן פון ווערן צו אויסגעמוטשעט   

 א קורצע אטעם אדער ווייטאג אין די באק וואס , אויב איר פילט ווייטאג אין די ברוסטקאסטן
   .שטעלט זיך באלד אפ און ווענדט זיך באלד פאר הילף, ציהט זיך אראפ אייער ארעם

  
   עלעקטריציטעט קורצשלוסן

  

 רופט אייער יוטיליטי פראוויידער זיי צו מעלדן וועגן דעם קורצשלוס.   

  פארמיידט אלע אראפגעפאלנע פאוער ליניעס און באריכט זיי צו אייער יוטיליטי פראוויידער פאר
   .באטראכט אלע אראפגעפאלנע ליניעס צו האבן לעבעדיגע עלעקטריציטעט; פאררעכטונג

  ליכט קענען איינשטעלן א ריזיקע פון - נוצט נאר פלעשלייטס פאר עמערדזשענסי באלייכטונג
   .פייער

 ווען . האלט אייער פרידזשידער און פריזער טירן פארמאכט צו פארמיידן עסן פון זיך פארשימלען
   !ווארפט עס אוועק, איר האט א ספק

  נוצט נישט א טשארקאויל גריל אדער גענעראטאר אינעווייניג און נוצט נישט א גאז אויוון פאר
   .וויבאלד זיי געבן ארויס שעדליכע מאסן פון קארבאן מאנאקסייד- הייצונג

  לעשט אויס גרויסע אפלייענסעס צו פארמיידן שאדן דורך א מעגליכע פלוצלינגדיגע שאק פון
האלט איין לעקטער אנגעצינדען כדי איר . עלעקטריציטעט ווען די עלעקריציטעט קומט צוריק

  .זאלט וויסן ווען די עלעקטריציטעט קומט צוריק

  
  היים הייצונג

 
האלט אייער . הייצונג עקוויּפמענט זענען איינס פון די הויפט אורזאכן פון היים פייער טויטפעלער

 :  באליבטע זיכער דורך אויספאלגן די וויכטיגע שריט
   

 האלט אלע ברענבארע ארטיקלען כאטש דריי פיס אוועק פון הייצונג געצייג.   

 קיינמאל . טוט אייביג איינשטעקן אפלייענסעס אריינגערעכנט היטערס גלייך אריין צו א פלאג
   .איינשטעקן אפלייענסעס אין א פאוער סטריפ אדער עקסטענשאן קארד

 אינדרויסן פון , מאכט זיכער אז איר האט רויך אלארמס וואס ארבעטן אין יעדע שלאף צימער
   .און אויף יעדע שטאק פון אייער הויז, יעדע שלאף ארט

  
 211רופט , דורכאויס אדער נאך א שטורעם, עמערדזשענסי סערוויס געברויכן איידער-פאר אלע נישט
 . 211nys.orgאדער באזוכט 

 
באזוכט די ניו יארק סטעיט דיוויזיע פון היימלאנד זיכערהייט און , פאר מער זיכערהייט טיּפס

  .www.dhses.ny.gov/safetyעמערדזשענסי סערוויסעס זיכערהייט טיּפס וועבסייט אויף 
  
  

###  
  

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2F211nys.org%2F&data=05%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7C392bc23e43204ad6f81a08dae783d457%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638076850673926065%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=D7vJCNaplUc5pQ8NoSwImPPXnGYGSB5Trdq04%2B2ZUew%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2F211nys.org%2F&data=05%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7C392bc23e43204ad6f81a08dae783d457%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638076850673926065%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=D7vJCNaplUc5pQ8NoSwImPPXnGYGSB5Trdq04%2B2ZUew%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.dhses.ny.gov%2Fsafety&data=05%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7C392bc23e43204ad6f81a08dae783d457%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638076850673926065%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=odGVG2jilyT9R6viZICfBt0SaNpsQG5neutLZtdnkJQ%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.dhses.ny.gov%2Fsafety&data=05%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7C392bc23e43204ad6f81a08dae783d457%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638076850673926065%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=odGVG2jilyT9R6viZICfBt0SaNpsQG5neutLZtdnkJQ%3D&reserved=0
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