
 
 גאווערנער קעטי האקול  12/28/2022  אויף תיכף ארויסצוגעבן:

 
 

גאווערנער האקול געבט אנווייזונג פאר סטעיט אגענטורן צו צוגרייטן פארפלייצונג רעאקציע מיטלען  
אין מערב ניו יארק פאראויס פון מעגליכע פארפלייצונג צוליב צולאזטע שניי פון אומסעזאנישע 

  טעמפעראטורןווארעמע 
  

פאמפס, זאמד זעקלעך און אנדערע מיטלען אוועילעבל צו ארטיגע רעגירונגען פאראויס פון  
  ערווארטענע פארפלייצונג צוליב צולאזנדע שניי און ווארעמע טעמפעראטורן

  
פאמפס און גענעראטור אוועילעבל ארויסצושיקן פון   300זאמד זעקלעך און מער ווי  800,000כמעט 

  פארבינדענע פראבלעמען-ט'ס סטאק הויפענעס צו פארלייכטערן פארפלייצונגסטעי
  

אומצאליגע סטעיט אגענטורן גרייטן צו הילפסמיטלען, געצייג און שטאב צו שטיצן מוניציפאליטעטן 
  וועלכע ספראווען זיך מיט מעגליכע פארפלייצונג

  
  

גאווערנער קעטי האקול האט היינט געמאלדן נאך שטיצע פאר מערב ניו יארק אלס טייל פון די סטעיט'ס  
שטארקייט ווינטן,  -אנגייענדע רעאקציע צו די טויטליכע ווינטער שטורעם וואס האט געברענגט הוריקעין

די האלידעי וויקענד. די  גענצליך ווייסע אומשטענדן, און מער פון פיר פיס שווערע, נאסע שניי דורכאויס 
סטעיט'ס רעאקציע גייט ווייטער אן די וואך און, ביז מיטוואך, האט גאווערנער האקול ארויסגעשיקט א סך 

מיטגלידער זענען צוטיילט  -נאציאנאלע גארד סאלדאטן צו די מערב ניו יארק ראיאן. סערוויס 611הכל פון 
טיר וואוילזיין באזוכן צו הייזער וועלכע האבן פארלוירן  -צו-ראין גרופעס פון דריי מענטשן, און פירן אויס טי

  170,000אין פארלויף פון די שטורעם. סך הכל, זענען איבער  911עלעקטריציטעט און האבן גערופן  
קורצשלוסן באריכטעט געווארן אין מערב ניו יארק און די סיטי פון באפעלאו לענגאויס די שטורעם. אין  

עקט בענדס זענען מער נישט א דראאונג פאר די ראיאן, האט גאווערנער האקול צייט וואס לעיק עפ
אנגעזאגט פאר סטעיט אגענטורן מיטוואך צו צוגרייטן פארפלייצונג רעאקציע מיטלען וויבאלד  

פארפלייצונג איז מעגליך שפעטער די וואך אין די באפעלאו געגנט ווען טעמפעראטורן הייבן זיך און שניי  
 אן צולאזן.   הויבט זיך

  
"אין צייט וואס מיר רוקן זיך ווייטער פון די היסטארישע ווינטער שטורעם, זעצט ניו יארק סטעיט פאר צו  

האט גאווערנער האקול  בלייבן גרייט פאראויס פון מעגליכע געפארפולע פארפלייצונג אומשטענדן," 
"אונזער סטעיט אגענטור שטאב און ארטיגע עמערדזשענסי רעאגירער האבן געארבעט  געזאגט.

צוזאמען דורכאויס די שטורעם, און מיר זעצן פאר צו טון אלעס וואס מיר קענען צו באשיצן מערב ניו  
 יארקער און העלפן אונזער קאמיוניטי זיך ערהוילן."  

  
 Division ofעמערדזשענסי סערוויסעס דעפארטמענט )די ניו יארק סטעיט היימלאנד זיכערהייט און 

Homeland Security and Emergency Services, DHSES די דעפארטמענט פון ענווייראמענט ,)
( און די אפיס פון פארקס,  Department of Environment Conservation, DECאנהאלטונג )

אינאיינעם און פירן אויס אוטריטש צו ארטיגע   ( ארבעטןParksפארוויילונג און היסטארישע אנהאלטונג )



מוניציפאליטעטן אנבאלאנגט לאקאציעס וועלכע קענען דארפן הילף מיט פארפלייצונג זארגן שפעטער אין  
די וואך אין צייט וואס טעמפעראטורן הייבן זיך. כאטש די לעיק עפעקטס שניי בענדס זענען שוין מער  

סטעיט, זענען טעמפעראטורן ערווארטעט צו צוביסלעך שטייגן אין   ווייניגער אראפגעגאנגען איבער די
גערס -50פארלויף פונעם וואך מיט מערסטנס ראיאנען אין די סטעיט זען טעמפעראטורן אין די נידריגע 

ביז פרייטאג און לענגאויס די וויקענד. פארפלייצונג איז מעגליך שפעטער אין די וואך און די וויקענד צוליב  
אזנדע שניי און צוברעכנדע אייז אפהאלטער. אויסגעשטעלטע ערטער נעמען אריין טייכן, וואסערן,  די צול

 און נידריגע ערטער מיט שוואכע דרעינס אוועקצופירן וואסער. 
  

DEC   ארבעט נאנט צוזאמען מיט סטעיט און ארטיגע אגענטורן צו אויסארבעטן פארפלייצונג
נט פאמפס און זאמד זעקלעך אין פאל וואס פארלייכטערונג איז נויטיג  פארלייכטערונג געצייג אריינגערעכ

צו באשיצן הייזער, ביזנסער, אדער אינפראסטראקטור פון פארפלייצונג אדער הויכע וואסערן. דאס איז 
אין צוגאב צו אנגייענדע מיטארבעט דורך מערערע סטעיט אגענטורן און אוטאריטעטן מיט ארטיגע  

זעץ איינפארסירער אין די ראיאן צו העלפן פארשטעקטע קארס און אויסרייניגן הייזער  רעגירונגען און גע
און הויפט גאסן, צווישן אנדערע שטורעם רעאקציע שריט. אנדערע סטעיט אגענטורן וועלכע שטיצן די  
ון  באמיאונגען נעמען אריין די אפיס פון אלגעמיינע סערוויסעס, די דעפארטמענט פון פאררעכטיגונגען א

קאמיוניטי אויפזיכט, און די דעפארטמענט פון טראנספארטאציע. נאך הילפסמיטלען וועלן ווייטער ווערן  
 ארויסגעשיקט לויט ווי נויטיג.  

  
צו שטיצן די אפעראציעס, זענען די פאלגנדע הילפסמיטלען אוועילעבל צו ווערן ארויסגעשיקט פון די  

  ראו קאונטיס:סטעיט'ס סטאק הויפענעס אין עריע און מאנ
  

  אינטש פאמפס-צוויי  185 •

  אינטש פאמפס-דריי 91 •

  אינטש פאמפס-פיר 44 •

  אינטש פאמפס-זעקס 14 •

  גענעראטורס 312 •

  זאמד זעקל פאקער 4 •

  זאמד זעקלעך 775,000מער פון   •

  
דיוויזיע פון היימלאנד זיכערהייט און עמערדזשענסי סערוויסעס קאמישאנער דזשעקי ברעי האט  

"גאווערנער האקול איז איבערגעגעבן צו העלפן מערב ניו יארקער זיך ערהוילן פון די  ט, געזאג
געפערליכע שטורעם און אונזער רעאקציע זעצט פאר די וואך אויפ'ן ארט אין באפעלאו. טעמפעראטורן  

פארפלייצונג פאר  וועלן זיך הייבן די וואך און, נאכפאלגענדיג מער פון פיר פיס שניי, ערווארטן מיר אביסל 
אויסגעשטעלטע ערטער אין די ראיאן. מיר ארבעטן מיט אונזער אגענטור מיטארבעטער און עריע קאונטי  
צו פארזיכערן אז ארטיגע עמערדזשענסי פארוואלטער האבן די הילפסמיטלען וואס זיי דארפן די וואך צו  

  האלטן יעדעם פארזיכערט." 
  

 DEC"  אנהאלטונג קאמישאנער באסיל סעגאס האט געזאגט,דעפארטמענט פון ענווייראמענטאלע 
זעצט פאר צו געבן הילף און שטיצע צו העלפן קאמיוניטיס געשעדיגט אין לעצטע וואכיגע'ס שווערע  

ווינטער וועטער, און איך באדאנק אלע סטעיט און ארטיגע רעאגירער וועלכע האבן זיך אריינגעמישט צו  
ערווארטענע שטורעם. מיט טעמפעראטורן ערווארטעט צו שטייגן אין די  העלפן ניו יארקער אין די אומ

שטאב איבערקוקן פאר ארטיגע פארפלייצונג און וועט ווייטער ארבעטן מיט   DECקומענדיגע טעג, וועט 
מיטארבעטער אויף צו שיקן וויכטיגע געצייג אין צייט וואס מיר ארבעטן אינאיינעם מיט גאווערנער האקול,  

DHSESטעיט פארקס, און אנדערע סטעיט און ארטיגע עמערדזשענסי רעאגירער צו העלפן די  , ס
  באפעלאו געגנט זיך ערהוילן." 

  



, "סטעיט פארקס פאלגט נאך אונזער  סטעיט פארקס קאמישאנער עריק קולעסעיד האט געזאגט
צו העלפן   DECערשטע רעאקציע פון מאשינען און מענטשן פאר די שניי דורך ארבעטן אינאיינעם מיט 

פארלייכטערן פארפלייצונג שאדן אין די ראיאן. אונזער פארק פאליציי וועלן ארבעטן צוזאמען מיט סטעיט  
מיטגלידער וועלן העלפן מיט אריבערפירן בעט    OPRHPאון ארטיגע באאמטע אין צייט וואס אנדערע 

געצייג, מאלצייטן און וואסער באטלעך פאר די קאמיוניטי, צו שטיצן די שריט שוין גענומען דורך  
  גאווערנער האקול." 

  
  פארפלייצונג זיכערהייט טיּפס

לערנט זיך די מערסט פארזיכערטע רוט ֿפון אײער הײם אדער געשעפט צו א הױכע,  •
 פארזיכערטע פלאץ, אױב עס טרעֿפט זיך אז איר דארפט זײ פארלאזן אין אײלעניש. 

אנטװיקלט און חזר'ט איבער א 'ֿפאמיליע אנטלױפן' פלאן און באשטימט א צוזאמענטרעף  •
 נדערט אײנער פונעם אנדערן.  פלאץ אױב משפחה מיטלידער װערן אפגעזו

פון אלע  – און אויך מעגליך א בילד און ווידעאו זאמלונג  –מאכט א דעטאלירטע ליסטע  •
ווערטפולע חפצים, אריינרעכענענדיג באצירונגען, קליידונג און אנדערע פערזענליכע 

 פארמעגן. האלט די ליסטע אין א פארזיכערטע ארט.  

ֿפון קענד ֿפוד, מעדיצינען און ערשטע הילף סופלײס קױֿפט אײן עמערדזשענסי סופלײס  •
 און טרינקװאסער. האלט טרינקװאסער אין רײנע פארמאכטע האלטערס.  

 פלאנירט װאס צו טוהן מיט אייערע שטוב חיות.   •

האלט מיט זיך א ּפארטעבעל ראדיאו, פלעשלייטס, עקסטערע באטעריעס און  •
 עמערדזשענסי קאכן עקוויּפמענט. 

ר קאר אנגעפילט מיט גאז אדער געטשארדזשט. אױב לעקטער איז  האלט אייע •
אפגעהאקט, איז מעגליך אז גאזאלין סטאנציעס װעלן נישט קענען פאמפן ברענשטאף 

פאר עטליכע טעג. האלט א קלײנע עמערדזשענסי סופלײ פעקל אין דעם טראנק ֿפון  
 אײער קאר. 

ריגער פון מעגליכע פארפלײצונג געפינט אױס װיפיל פיס אײער הױז איז העכער און ניד  •
שטאפלען. װען ערװארטעטע פארפלײצונג שטאפלען װערן איינגעמאלדן, װעט איר קענען  

 פעסטשטעלן אױב איר קענט מעגליך פארפלײצט װערן. 

האלט מאטעריאלן װי זאמד זעקלעך, ּפלײװאד, פלאסטישע צודעקן און האלץ ביים האנט   •
  ערדזשענסי.צו אפשטעלן וואסער אין פאל פון עמ

  
פאר א פולע ליסטע פון וועטער טערמינען און צוגרייטונג מאסנאמען איידער, דורכאויס און נאך א 

פארפלייצונג, באזוכט די דיוויזיע פון היימלאנד זיכערהייט און עמערדזשענסי סערוויסעס'ס וועבסייט אויף  
tips-safety-https://www.dhses.ny.gov/flood.  
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 www.governor.ny.govנאך נייעס קען מען באקומען ביי  

 press.office@exec.ny.gov  |518.474.8418|  ניו יארק סטעיט | עקזעקיוטיוו טשעימבער 
 

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.dhses.ny.gov%2Fflood-safety-tips&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Cb23cc3728baa440fc2c208dae917fbab%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638078586498111633%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=aQjjgVu7KR%2BWkzG%2FuPDeZKlMozlXFzCHHVwpkos8HlE%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2F&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Cb23cc3728baa440fc2c208dae917fbab%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638078586498111633%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=CHk3vpACtC0dLyWeRZirdsVPwuIEw0vdR%2F%2FiSi9LMJU%3D&reserved=0
mailto:press.office@exec.ny.gov

