
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 26נומער 
 

 ר ע ד ר א  ו ו י ט ו י ק ע ז ק ע
 

 דעקלערנדיג א דיזעסטער עמערדזשענסי אין ניו יארק סטעיט

 

און פארזעצנדיג דערנאך איז א שווערער ווינטער שטורעם ערווארטעט צו שאפן געפארפולע    2022,  22, אום דעצעמבער  אזוי ווי

פובליק געזונטהייט און   יוטיליטי סערוויסעס,  פובליק טראנספארטאציע,  געפאר צו  ניו יארק סטעיט, שטעלנדיג א באלדיגע  אין  אומשטענדן 

 ן סטעיט; פובליק זיכערהייט סיסטעמען איבער

 

, הויכע ווינטן, עקסטרעם פאלנדע טעמפעראטורן  , דער שטורעם איז ערווארטעט צו ברענגען מיט זיך זאווערוכע אומשטענדןאזוי ווי

לעיק ברעגעס פאראורזאכנדיג ראוד אפשפארונגען, שטערונגען צו פארן,   ים און  פלוצלינגדיגע פארפרירונגען און פארפלייצונגען אויף  און 

גאנצע סטעיט, שט די  פארמעגנס אריבער  פריוואטע  און  פובליק  צו  און שאדנס  קורצשלוסן  פובליק  עלעקטריציטעט  די  צו  געפאר  א  עלנדיג 

 געזונטהייט און זיכערהייט; 

 

, גאווערנער פון ניו יארק סטעיט, מיט די אויטאריטעט געגעבן צו מיר דורך דער קאנסטיטוציע  יעצט, דערפאר, טוה איך, קעטי האקול

רקענען אז עס איז דא א באלדיגע געפאר פון א פון דער עקזעקיוטיוו געזעץ, דערמיט אנע  B-2פון ארטיקל    28פון ניו יארק סטעיט און טייל  

קאטאסטראפע צו וועלכע די באטראפענע לאקאלע רעגירונגען קענען זיך נישט אפרופן ווי עס נויטיגט זיך. דערפאר דעקלער איך דערמיט א  

סטעיט. די עקזעקיוטיוו ארדער  פאר גאנץ ניו יארק    2022,  23סטעיט דיזעסטער עמערדזשענסי וואס וועט אריינגיין אין קראפט דעצעמבער  

 ; און 2023, 22וועט זיין אין קראפט ביז יאנואר  

 

פון דעם עקזעקיוטיוו געזעץ, טוה איך פארארדענען אז די סטעיט'ס 'אויספירליכע   B-2פון ארטיקל  29, מיט די כוח פון טייל ווייטער

( פלאן'  מענעדזשמענט  איך  State Comprehensive Emergency Management Planעמערדזשענסי  און  ווערן  איינגעפירט  זאל   )

סטעיט אגענטורן אזוי ווייט ווי עס נויטיגט זיך און דער אמעריקאנער רויטער קרייץ צו    –  2022,  23אנגעהויבן פון דעצעמבער    –אויטאריזיר  

לע רעגירונגען און פריוואטע מענטשן מיטן  אונטערנעמען די נויטיגע שריט צו באשיצן סטעיט אייגנטום און ארויסצוהעלפן אפעקטירטע לאקא 

ונטהייט  זיך אפרופן און זיך ערהוילן פון דעם קאטאסטראפע, און צוצושטעלן אנדערע הילף לויט ווי עס וועט זיך נויטיגן צו באשיצן די פובליק געז

 און זיכערהייט; 

 

(, וועלכע שטעלט צו פארלייכטערונג A)C.F.R. 390.23(a)(I) 49, טוט די דעקלעראציע נאכקומען די פאדערונגען פון  אין צוגאב

 ,Federal Motor Carrier Safety Regulationsפון די פעדעראלע מאטאר קעריער זיכערהייט רעגולאציעס )  399ביז    390אונטער טיילן  

FMCSR  די פארלייכטערונג פון די .)FMCSR    פעהלט אויס צו פארזיכערן אז מאנשאפטן קענען אפרוימען קריטישע געסער און פארשנעלערן

 די באוועגונג פון מאנשאפטן וועלכע דארפן צוריקברענגען יוטיליטיס אין ניו יארק סטעיט; 

 

געזעץ צו צייטווייליג אפשטעלן   פון דעם עקזעקיוטיוו  B-2פון ארטיקל    a-29, מיט די אויטאריטעט געגעבן צו מיר אין טייל  ווייטער

אויב דאס אויספאלגן    — אדער ענדערן סיי וועלכע שטאטוט, לאקאלער געזעץ, פארארדענונג, ארדער, רּול אדער רעגולאציע אדער טיילן דערפון  

שפעטיגן שריט וועלכע  אזא שטאטוט, לאקאלער געזעץ, פארארדענונג, ארדער, רּול אדער רעגולאציע וועט פארמיידן, צוריקהאלטן אדער פאר

ן  זענען נויטיג זיך אפצוגעבן מיט די דיזעסטער עמערדזשענסי, טוה איך דערמיט צייטווייליג אפשטעלן אדער ענדערן, פאר דעם צייט אפשניט פו 

 , די פאלגענדע געזעצן: 2023, 22דעם דאטום פון דעם עקזעקיוטיוו ארדער ביז יאנואר 

 

פינאנ  G-97אפטייל   • דעם סטעיט  און  פון  סערוויסעס,  סופלייס,  עסנווארג,  קויפן  צו  אויף  זיך  נויטיגט  ווייט עס  ווי  לויט  געזעץ,  ץ 

ארטיגע   אפעקטירטע  ארויסצוהעלפן  סערוויסעס  צענטראליזירטע  פארשידענע  צושטעלן  אדער  באזארגן  אדער  אויסריכטונגען 

 ופן צו און ערהוילן פון דער דיזעסטער עמערדזשענסי; סטעיטישע ענטיטעטן אין זיך אפר - רעגירונגען, יחידים, און אנדערע נישט 

 

ארטיקל    112אפטייל   • מיט  איינקלאנג  אין  איז  עס  ווייט  ווי  אויף  געזעץ,  פינאנץ  סטעיט  דער  אפטייל  Vפון   ,I    סטעיט דער  פון 

 קאנסטיטוציע, און אויף ווי ווייט עס נויטיגט זיך צוצולייגן נאך ארבעט, ערטער, און צייט צו סטעיט קאנטראקטן; 

 

פון דער עקאנאמישע אנטוויקלונג געזעץ, אויף אזוי ווייט צו ערמעגליכן    C-4פון דער סטעיט פינאנץ געזעץ און ארטיקל    163טייל   •

דאס איינקויפן נויטיגע קָאמָאדיטיס, סערוויסעס, טעכנאלאגיע, און מאטעריאלן אן נאכפאלגן די געווענטליכע מעלדונג און איינקויפונג 

 פראצעדורן;  

 

ט וויפיל עס פעהלט זיך אויס צוזאמצושטעלן פלאנירונג און קאנסטרוקציע  פון דער סטעיט פינאנץ געזעץ, אויף אזוי וויי   a-136טייל   •

און   - סערוויסעס אין איין קאנטראקט און/אדער צו פארשאפן פלאנירונג און קאנסטרוקציע אינסּפעקשען סערוויסעס זיך אפצורופן צו

 זייך צו ערהוילן פון די דיזעסטער עמערדזשענסי; 

 

 ון דער הייוועי געזעץ אויף ווי ווייט נויטיג צו אויטאריזירן דאס שליסונג פון עמערדזשענסי קאנטראקטן;  ( פ3(, און )2(, )1)  38טייל  •

 

פון דער וויהיקל און טראפיק געזעץ אויף אזוי ווייט וואס דאס גיבן אן אויסנאם פאר קארן און טראקס    401, און  385,  375טיילן   •

ע געגנטער פון דארפן מאכן רעגיסטראציע אין אנדערע פלעצער פאר די קאר אדער  וועלכע זענען גילטיג רעגיסטרירט אין אנדער

 טראק, עקוויּפמענט און גרויסקייט פארלאנגען וועט נויטיג זיין ארויסצוהעלפן אין פארברייטערונגען און אפרוף צו דעם עמערדזשענסי;  

 

 



 

 

טייטל    107.1טייל   • און    21פון  רּולס  קָאודס,  יארק  ניו  די  די  פון  גאווערנער  די  פאר  גיבן  צו  נויטיג  ווייט  ווי  אויף  רעגולאציעס, 

 אויטאריטעט צו רעגולירן טראפיק און די באוועגונג פון קארן און טראקס אויף ראודס, הייוועיס און גאסן; און 

 

טייל    a-359טייל   • די    2879און  ערלויבן  צו  נויטיג  ווייט  ווי  אויף  געזעץ  אויטאריטיס  פובליק  די  טרו פון  סטעיט  יארק  וועי - ניו 

( געווענטליכע  Thruway Authorityאויטאריטעט  די  אויספאלגן  דארפן  אן  סערוויסעס  און  פראדוקטן  נויטיגע  איינקויפן  צו   )

 איינקויפונג פראצעדורן. 

 

 

 

א ר ו י ס ג ע ג ע ב ן  אונטער מיין האנט און אונטער דעם אפיציעלן 

זיגל פון די סטעיט אין שטאט אלבאני אום דעם 

צוואנציגסטן טאג פון דעצעמבער, אין דעם -און-צוויי

 יאר צוויי טויזנט צוויי און צוואנציג.
 

 

 

 

 

  דורך די גאווערנאר

 

 סעקרעטאר פאר די גאווערנער


