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GUBERNATOR HOCHUL NAKAZUJE AGENCJOM STANOWYM PRZYGOTOWANIE 
ŚRODKÓW REAGOWANIA NA WYPADEK POWODZI W REGIONIE WESTERN 

NEW YORK PRZED POTENCJALNĄ POWODZIĄ SPOWODOWANĄ ROZTOPAMI 
ŚNIEGU W WYNIKU BEZPRECEDENSOWO CIEPŁYCH TEMPERATUR  

  
Pompy, worki z piaskiem i inne zasoby dostępne dla samorządów lokalnych 

przed spodziewaną powodzią spowodowaną topniejącym śniegiem i wysokimi 
temperaturami  

  
Blisko 800 000 worków z piaskiem, ponad 300 pomp i generatorów dostępnych do 
wykorzystania z zapasów stanowych w celu złagodzenia problemów związanych z 

powodzią  
  

Liczne agencje stanowe przygotowują zasoby, sprzęt i personel, aby wesprzeć 
gminy stojące w obliczu potencjalnej powodzi  

  
  

Gubernator Kathy Hochul ogłosiła dziś dodatkowe wsparcie dla regionu Western New 
York w ramach bieżącej reakcji stanu na śmiercionośną burzę śnieżną, która przyniosła 
wiatry o sile huraganu, bardzo silne zamiecie i ponad cztery stopy ciężkiego, mokrego 
śniegu podczas świątecznego weekendu. Usuwanie skutków tej burzy przez stan jest 
kontynuowane w tym tygodniu, a od środy gubernator Hochul wysłała łącznie 611 
żołnierzy Gwardii Narodowej do regionu Western New York. Członkowie służby 
podzieleni są na trzyosobowe zespoły, prowadzące wizyty opiekuńcze w każdym 
gospodarstwie domowym, które straciło zasilanie i wezwało 911 w trakcie trwania tego 
zdarzenia. Łącznie w regionie Western New York i mieście Nowy Jork przez cały czas 
trwania burzy odnotowano ponad 170 000 wyłączeń prądu. Podczas gdy pasma 
śnieżnego efektu jeziora nie stanowią już zagrożenia dla regionu, gubernator Hochul 
poleciła w środę agencjom stanowym przygotować środki do usuwania skutków 
powodzi, ponieważ pod koniec tego tygodnia w rejonie Buffalo możliwe są powodzie, 
gdy temperatura wzrośnie, a śnieg zacznie topnieć.  
  
„Po przejściu tej historycznej burzy śnieżnej, stan Nowy Jork pozostaje w gotowości 
przed potencjalnie niebezpiecznymi powodziami”, powiedziała gubernator Hochul. 
„Pracownicy agencji stanowej i lokalne służby ratownicze koordynowały swoje działania 
przez cały czas trwania burzy i będziemy nadal robić wszystko, co w naszej mocy, aby 
chronić mieszkańców stanu Nowy Jork i pomóc naszym społecznościom w odbudowie”.  



  
Wydział Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Służb Ratowniczych Stanu Nowy Jork 
(Division of Homeland Security and Emergency Services, DHSES), Departament 
Ochrony Środowiska (Department of Environment Conservation, DEC) oraz Urząd ds. 
Parków, Rekreacji i Ochrony Zabytków („Parki") współpracują ze sobą i prowadzą 
działania informacyjne w lokalnych gminach na temat miejsc, które mogą potrzebować 
pomocy w związku z powodzią pod koniec tygodnia, gdy temperatury wzrosną. Mimo że 
pasma śnieżnego efektu jeziora w całym stanie już się zmniejszyły, spodziewany jest 
stopniowy wzrost temperatur w ciągu tygodnia, a w większości regionów stanu w piątek 
i przez cały weekend temperatury będą sięgać 50 stopni. W dalszej części tygodnia i w 
ten weekend możliwe są powodzie spowodowane roztopami i rozpadem zatorów 
lodowych. Do miejsc zagrożonych należą potoki, strumienie oraz nisko położone, słabo 
odwodnione tereny.  
  
DEC ściśle współpracuje z agencjami stanowymi i lokalnymi w celu koordynacji sprzętu 
do usuwania skutków powodzi, w tym pomp i worków z piaskiem, w przypadku, gdy 
potrzebna jest ochrona domów, firm lub infrastruktury przed powodzią lub wezbraniem 
szlaków wodnych. Jest to uzupełnienie bieżącej koordynacji działań wielu agencji i 
organów stanowych z władzami lokalnymi i organami ścigania w regionie, aby pomóc w 
uwolnieniu pozostawionych na lodzie pojazdów oraz oczyszczeniu domów i głównych 
ulic, wśród innych działań podejmowanych w następstwie tej burzy. Inne agencje 
stanowe wspierające te działania to Biuro ds. Usług Ogólnych (Office of General 
Services), Departament Więziennictwa i Nadzoru Społecznego (Department of 
Corrections and Community Supervision) oraz Departament Transportu (Department of 
Transportation). Dodatkowe zasoby będą nadal rozmieszczane w zależności od 
potrzeb.  
  
Aby wesprzeć te operacje, następujące zasoby są dostępne do rozmieszczenia z 
zapasów stanowych w hrabstwach Erie i Monroe:  
  

• 185 pomp dwucalowych  

• 91 pomp trzycalowych  

• 44 pompy czterocalowe  

• 14 pomp sześciocalowych  

• 312 generatorów  

• 4 worków z piaskiem  

• Ponad 775 000 worków z piaskiem  

  
Komisarz Wydziału Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Służb Ratowniczych, Jackie 
Bray, powiedziała: „Gubernator Hochul jest zaangażowana w pomoc mieszkańcom 
regionu Western New Jork w odbudowie po tej niszczycielskiej burzy, a my 
kontynuujemy nasze działania w tym tygodniu na miejscu w Buffalo”. Temperatury 
wzrosną w tym tygodniu i po ponad czterech stopach śniegu spodziewamy się powodzi 
na szczególnie narażonych obszarach regionu. Współpracujemy z naszymi partnerami 
agencyjnymi i hrabstwem Erie, aby zapewnić lokalnym menedżerom awaryjnym 
zasoby, których potrzebują w tym tygodniu, aby zapewnić wszystkim bezpieczeństwo”.  



  
Komisarz Departamentu Ochrony Środowiska, Basil Seggos, powiedział: „DEC 
kontynuuje udzielanie pomocy i wsparcia, aby pomóc społecznościom poszkodowanym 
przez ekstremalną zimową pogodę w ostatni weekend, a ja wyrażam uznanie dla 
wszystkich stanowych i lokalnych respondentów, którzy udzielili pomocy mieszkańcom 
stanu Nowy Jork podczas tej bezprecedensowej burzy. Przy spodziewanym wzroście 
temperatur w najbliższych dniach, personel DEC będzie monitorował lokalne powodzie i 
kontynuował koordynację z partnerami w zakresie dostaw podstawowych materiałów 
eksploatacyjnych w ramach współpracy z gubernator Hochul, DHSES, parkami 
stanowymi oraz innymi stanowymi i lokalnymi służbami ratowniczymi, aby pomóc 
obszarowi Buffalo w procesie odbudowy”.  
  
Komisarz Parków Stanowych, Erik Kulleseid, powiedział: „Parki Stanowe 
kontynuują naszą początkową reakcję w postaci maszyn i siły roboczej na śnieg 
poprzez koordynację z DEC, aby pomóc złagodzić szkody związane z powodzią w 
regionie. Nasza Policja Ochrony Parków będzie ściśle współpracować z urzędnikami 
stanowymi i lokalnymi, podczas gdy inni członkowie OPRHP pomogą w transporcie 
pościeli, posiłków i wody butelkowanej dla społeczności, uzupełniając działania podjęte 
już przez gubernator Hochul”.  
  
Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa podczas powodzi  

• Naucz się najbezpieczniejszej drogi z domu lub firmy na wysoki, 
bezpieczny teren na wypadek, gdyby trzeba było udać się tam 
w pośpiechu.  

• Opracuj i przećwicz plan „ucieczki rodziny” i ustal miejsce spotkania na 
wypadek, gdyby członkowie rodziny zostali rozdzieleni.  

• Sporządź szczegółową listę – a także potencjalnie dokumentację 
fotograficzną i wideo – wszystkich cennych przedmiotów, w tym mebli, 
ubrań i innej własności osobistej. Przechowuj tę listę w bezpiecznym 
miejscu.  

• Zrób zapasy konserw i jedzenia w puszkach, leków, środków 
opatrunkowych oraz wody pitnej. Wodę pitną należy przechowywać w 
czystych, zamkniętych pojemnikach.  

• Zaplanuj, co zrobisz ze swoimi zwierzętami.  
• Zaopatrz się w przenośne radio, latarki, dodatkowe baterie i awaryjny 

sprzęt do gotowania.  
• Pamiętaj o zatankowaniu pojazdu lub naładowaniu akumulatora. W razie 

odcięcia energii elektrycznej stacje benzynowe mogą nie być w stanie 
pompować paliwa przez kilka dni. Trzymaj mały zestaw zaopatrzenia 
awaryjnego w bagażniku samochodu.  

• Dowiedz się, ile stóp powyżej lub poniżej poziomu ewentualnej powodzi 
leży Twoja nieruchomość. Znając informacje na temat przewidywanego 
poziomu powodzi, można określić, czy nieruchomość zostanie zalana.  

• Miej pod ręką takie materiały jak worki z piaskiem, sklejka, folia i tarcica 
do awaryjnej hydroizolacji.  

  



Pełna lista warunków pogodowych i wskazówek na przygotowanie się przed, w trakcie i 
po powodzi znajduje się na stronie internetowej Wydziału ds. Bezpieczeństwa 
Wewnętrznego i Służb Ratowniczych pod tym adresem https://www.dhses.ny.gov/flood-
safety-tips.  
  

###  
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