
 
 גאווערנער קעטי האקול   2/2/2023  אויף תיכף ארויסצוגעבן:

 
 

גאווערנער האקול מוטיגט ניו יארקער זיך צו גרייטן פאר געפארפולע קאלטע טעמפעראטורן און  
  עקסטרעם קאלטע ווינטן דעם סוף וואך

  
גראד אונטער זעראו און קעלט פון די ווינטן אזוי נידעריג ווי    15טעמפעראטורן ביז אזוי נידעריג ווי 

גראד אונטער זעראו ערווארטעט שפעט פרייטאג צונאכטס ביז שבת פאר רוב ראיאנען   50ביז  25
  אריבער די סטעיט

  
עקסטרעם קאלטע וועטער ברענגט העכערע סכנה פון ווערן אפגעקילט און פון שאדן צו איברים פון  

  ניו יארקער אין באטראפענע ערטער געמוטיגט צו באגרעניצן צייט אינדרויסןדי קעלט; 
  

גאווערנער האקול מוטיגט ניו יארקער צו זיין פארזיכטיג ביים נוצן רוקעדיגע הייצונג אויוונס  
  אינעווייניג און אנדערע אלטערנאטיווע הייצונג מיטלען

  
  

גאווערנער קעטי האקול האט היינט געמוטיגט ניו יארקער זיך צו צוגרייטן פאר געפארפולע קאלטע  
טעמפעראטורן און קאלטע ווינטן אנגעהויבן פון פרײטאג אדורך שבת. רוב ראיאנען פון די סטעיט,  

ק וואלי,  אריינרעכענענדיג מערב און צענטראל ניו יארק, פינגער לעיקס, די סאוטערן טיער, די מאוהא
האדסאן זענען ערווארטעט צו זעהן טעמפעראטורן אזוי -נארט קאנטרי, הויפטשטאט ראיאן און מיד

גראד אונטער זעראו   50ביז  25גראד אונטער זעראו און קאלטע ווינטן ביז אזוי נידעריג ווי  15נידעריג ווי 
ע וועטערן ברענגען מיט זיך א  שעה. די עקסטרעם קאלט 48פאר א צייט אפשניט וואס וועט דויערן כמעט 

העכערע סכנה פון פארפרוירן ווערן )הייּפָאוטערמיע( און פון שאדן צו די איברים פון די פראסט 
)פרָאסטבייט(, און אלטערנאטיווע הייצונג מיטלען, ווי רוקעדיגע הייצונג אויוונס און מעבל וואס פארברענט  

  ן קארבאן מאנאקסייד פארגיפטיגונג. ברענשטאף, ברענגען א סכנה פון פייער און פו
  

"ניו יארקער ארום די סטעיט וועלן זעהן געפארפולע קאלטע טעמפעראטורן און לעבנ'ס סכנות'דיגע  
"יעצט איז די צייט זיך צו גרייטן:  האט גאווערנער האקול געזאגט. קאלטע ווינטן דעם סוף וואך", 

פלאנירט פון פאראויס צו באגרעניצן די צייט וואס איר פארברענגט אינדרויסן דעם סוף וואך און ווייסט וואו  
עמט אלע נויטיגע באווארענונגען צו זיכער מאכן אז אייער הייים איז זיכערערהייט  צו טרעפן שוץ. נ 

איר פלאנירט צו נוצן אן אלטערנאטיווע הייצונג מיטל ווי א הייצונג פארזיכטיג אויב אנגעהייצט און זייט 
  אויוון."

  
 Division ofניו יארק סטעיט דיוויזיע פון היימלאנד זיכערהייט און עמערדזשענסי סערוויסעס )

Homeland Security and Emergency Services  ,קאמישאנער, דזשעקי ברעי, האט געזאגט )
מפעראטורן וועלן זיך אנהויבן דאנערשטאג אוונט און אנהאלטן פאר בערך צוויי "עקסטרעם קאלטע טע

טעג. טעמפעראטורן אונטער זעראו און קאלטע ווינטן קענען שטעלן א סכנה פון שאדן פון די קעלט אויף 
ון מינוט און אויך פון ווערן פארפרוירן. טוט אן עטליכע שיכטן א 10נישט איבערגעדעקטע הויט אין בלויז 

באגרעניצט די צייט וואס איר זענט אינדרויסן דעם סוף וואך. מאכט זיכער אז אייערע היימער און קארן  



זענען גרייט פאר די קאלטע וועטער און האלט אן אויג אויף אייערע שוואכערע שכנים און באליבטע 
  בשעת'ן בלייבן ווארעם."

  
( איז קאלטע לופט פון די National Weather Service, NWSלויט די נאציאנאלע וועטער סערוויס )

ארקטיק ערווארטעט זיך צו רוקן אריבער די סטעיט אנגעהויבן פון שפעט דאנערשטאג און אדורך שבת,  
יאר צו געוויסע לאקאציעס   30מיט די מעגליכקייט צו ברענגען די קעלטסטע ווינטן אין כמעט 

 48זאגט פאר אז עס וועט זיין א צייט אפשניט פון כמעט  NWSאריינרעכענענדיג די נארט קאנטרי. די  
גראד אונטער זעראו אנגעהויבן  15שעה ווען די טעמפעראטורן צוליב די ווינטן וועלן זיין נידעריגער פון 

פון שפעט פרייטאג צונאכטס און פארזעצנדיג אריבער שבת. די קעלטסטע וועטערן זענען ערווארטעט  
י פריע שבת צופרי שעה'ן מיט טעמפעראטורן פון די קאלטע ווינטן פאלנדיג ביז פרייטאג צונאכטס און ד

גראד אונטער זעראו אין געוויסע ערטער. די וועטער דארף זיך צו פארבעסערן זונטאג   50אזוי נידעריג ווי 
  מיט די טעמפעראטורן זיך אנווארעמענדיג צו די געווענטליכע שטאפלען אנהויב קומענדיגע וואך.

  
ווארענונגען, וואטשעס און אדווייזאריס איבער קאלטע ווינטן זענען אין קראפט אין ראיאנען אריבער די  

סטעיט אנגעהויבן פון שפעט דאנערשטאג אריבער שבת. א שנעלע בלוץ פון שווערע און בלאזנדע שניי  
געגנטער וועלכע  איז ערווארטעט צו אנברענגען סכנות'דיגע רייזע אומשטענדן דאנערשטאג אוונט אין 

  גרעניצן זיך מיט לעיק ערי און לעיק ָאנטַאריָאו.
  

פאר א פולע ליסטע פון וועטער ווַאטשעס, ווארענונגען און אדווייזאריס אריבער ניו יארק, באזוכט די 
  .וועבזייטל נאציאנאלע וועטער סערוויס'ס 

  
  זיכערהייט עצות

  
  פארפרוינע איברים )פרָאסטבייט( 

  צו פארמיידן פרָאסטבייט, בלייבט אינעווייניג ווען עס איז זייער קאלט. •

אויב איר מוזט ארויסגיין, פרובירט זיך צוצודעקן יעדן טייל פון אייער קערפער: אויערן, נאז,   •
פינגער פון די הענט און די פיס, א.א.וו. ׳מיטענס׳ )הענטשעך אן באזונדערע פינגערלעך( זענען 

ענטליכע הענטשעך. האלט אייער הויט טרוקן און שטייט אוועק פון די ווינט ווען בעסער ווי געוו
  מעגליך.

טרינקט אסאך פליסיגקייטן וויבאלד טרונקען גענוג וואסער פארגרעסערט די מאס פון די בלוט,   •
און דאס העלפט פארמיידן פרָאסטבייט. פארמיידט קעפין, אלקאהאלישע געטראנקן און  

אדערן און פארמיידט די דרויסנדיגע איברים פון די  - ן ציהט איין די בלוטקעפי — ציגארעטן 
קערפער פון אנגעווארעמט ווערן, אלקאהאל רעדוצירט דאס טרייסלען פון קעלט וואס העלפט 

  אייך האלטן ווארעם, און ציגארעטן שטעלן אפ די בלוט פלוס צו אייערע הענט.

סטבייט, דאן זאלט איר נישט רייבן אדער  אויב פארדעכטיגט איר אז איר באקומט פראָ  •
מאסאזשירן די קאלטע איברים ביז איר קענט אריינגיין אינעווייניג. טרונקט ווארעמע פליסיגקייטן, 
טוט אן באזונדערע שיכטן פון קליידונג און דאכענעס און נעמט אראפ רינגלעך, זייגערלעך און סיי 

  ויט.וועלכע זאכן וואס זענען צוגעדרוקט צו די ה

איז קענט זיך נאך מער   —ווען איר קומט אן אינעווייניג, גייט נישט אויף א פיס מיט פרָאסטבייט  •
שעדיגן. גייט אריין אין א ווארעמע )נישט הייסע( וואנע און וויקלט איין די פנים און אויערן אין א  

  פייכטע, ווארעמע )נישט הייסע( האנטוך.

ר הייצונג אויוון און נוצט נישט א היטינג ּפעד, א הייסע וואסער  גייט נישט נעבן א הייסע גאז אדע •
  באטל אדער א העיר דרייער. איר קענט זיך אפבריען נאך איידער איר הויבט צוריק אן צו שפירן.

הויט וואס באקומט פרָאסטבייט וועט ווערן רויט און אויפגעשוואלן און עס וועט פילן ווי עס ברענט.   •
  איר קענט מעגליך באקומען אייטער בלאזן. ברעכט נישט די בלאזן. עס קען איבערלאזן א צייכן.

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Falerts.weather.gov%2Fcap%2Fny.php%3Fx%3D1&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C3081d9662d1b49155c0d08db05411580%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638109549394519611%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=2ifzYPDTL2LGMhXODB0vO%2FvquPH2P%2FxBUT9r76Hf4Ds%3D&reserved=0


אויב אייער הויט ווערט בלוי אדער גרוי, זייער געשוואלען, אויפגעבלאזן אדער פילט  •
  ארהארטעוועט און געלעמט אפילו אונטער די אויבערפלאך, גייט זאפארט צו א שפיטאל.פ

  
  פארפרוירן ווערן )הייּפָאוטערמיע(

הייּפָאוטערמיע קומט פון זיין אויסגעשטעלט פאר לאנג צו קאלטע טעמפעראטורן, באזונדערס אין   •
  קינדער און עלטערע מענטשן.

זייט פארזיכטיג פאר די פאלגנדע סימפטאמען: נישט קענען זיך קאנצענטרירן, שוואכע  •
לען וואס איר  קאארדינאציע, שטאטערן, שלעפערדיגקייט, אויסגעשעפטקייט, און/אדער טרייס 

  קענט נישט קאנטראלירן און דערנאך א פלוצימדיגע אויפהער זיך צו טרייסלען.

גראד פארענהייט, ווענדט זיך  95אויב א מענטשן'ס קערפערליכע טעמפעראטור פאלט אונטער  •
  זאפארט פאר עמערדזשענסי מעדיצינישע הילף.

ווארעמע דעקעס, און גיבט ווארעמע נעמט אראפ נאסע קליידונג, וויקלט איין דעם מענטש אין  •
  געטראנקן אן אלקאהאל אדער קעפין ביז הילף קומט אן.

  
  באשיצן וואסער רערן

פארמיידט זיך די איבערקערעניש און עגמת נפש פון פארפרוירענע וואסער רערן, באשיצט אייער היים,  
  אּפארטמענט אדער ביזנעס דורכן אונטערנעמען די פאלגנדע שריט:

ן עס איז קאלט, לאזט קאלטע און הייסע וואסער טראפן דורכאויס די נאכט פון א קראן אויף א  ווע •
דרויסנדיגע וואנט. עפענט די טירן פון שענקלעך צו לאזן מער הייצונג אריין צו די אינסולירטע 

רערן אונטער א סינק אדער עפלייענס נעבן אן אינדרויסנדע וואנט. מאכט זיכער אז די הייצונג  
  גראד.  55בלייבט אנגעצינדן און איז אנגעשטעלט אויף נישט ווייניגער פון 

אויב פלאנירט איר צו זיין אוועק פונדערהיים, זעהט אז עמיצער זאל אריינקוקן אויף אייער הויז   •
טעגליך און זיכער מאכן אז די הייצונג איז נאך אנגעצינדן צו פארמיידן פון די רערן צו פארפרוירן 

דער לאזט די רערן אויסרינען און פארמאכט די וואסער סיסטעם )חוץ פון די אינעווייניגע  ווערן, א
  ספרינקלער סיסטעמען(.

אויב רערן ווערן פארפרוירן, מאכט זיכער אז איר און אייער פאמיליע ווייסן וויאזוי אויסצולעשן די  •
וואסער אין פאל וואס רערן פלאצן. אפשטעלן די פלוס פון וואסער מינימיזירט די שאדן צו אייער  

  היים.

  פרובירט קיינמאל נישט צו אויפלאזן א רער מיט אן אפענע פלאם אדער א פאקל. •

  זייט שטענדיג פארזיכטיג פון מעגליכע עלעקטרישע שאקס אין און ארום וואסער ּפָאדלס. •

  רופט א פלאמבער און פארבינדט אייך מיט אייער אינשורענס אגענט. •

  
  זייט פארזיכערט פון פייער

יארק סטעיט.   הייצונג עקוויּפמענט זענען פון די הויפט אורזאכן פון היים פייערס איבערן לאנד און אין ניו
פארבינדענע  - נעמט א פאר איינפאכע טריט צו באדייטנד רעדוצירן די מעגליכקייט פון מיטמאכן א הייצונג

פייער. אפגעזעהן פון ווי פארזיכטיג איר זענט מיט היים הייצונג, זאלן איר און אייער פאמיליע זיין גרייט  
  אין פאל וואס עס מאכט זיך א פייער: 

קויפט און האלט אויף פארזיכטיגערהייט א רויך און קארבאן מאנאקסייד אלארמס פון א הויכע  •
  קוואליטעט.

  אינספעקטירט אייער היים צו עלימינירן אדער קאנטראלירן פייער געפארן. •

סארט פייער עקסטינגווישערס אין די הויז און  A-B-Cפונטיגע  -5אינסטאלירט צום ווייניגסטנס  •
  לערנט אויס אייערע פאמיליע מיטגלידער וויאזוי זיך צו באנוצן מיט זיי.

  שטעלט אויס א גוט פלאנירטע אנטלויפונג וועג מיט די גאנצע פאמיליע. •



  מאכט פייער דרילס ביז אלע פאמיליע מיטגלידער זענען גרונטליך באקאנט מיט די פלאן. •

ויב האט איר אן עלטערע היים, זעט צו האבן די דראטן באקוקט דורך א קוואליפיצירטע א •
  עלעקטרישען זיכער צו מאכן עס קומט נאך די היינטיגע געביידע רעגולאציעס.

זעהט אויסצורוימען און אינספעקטירן אייער קוימען און פייערּפלעיס יערליך פאר אנזאמלונג פון  •
שפאלטענעס, ברעקלנדע ציגל אדער ליים און סיי עפעס אנדערש וואס   קריָאוסָאוט כעמיקאלן,

  קען פארשטעלן.

  האלט סטָארעדזש ערטער ריין און מסודר. •

  האלטערס אוועק פון הייסע אויבערפלאכן.- האלט פירהאנגען, האנטוכער און טאפ  •

רינג פייער ווייט פון לייגט אוועק רייניגונג כעמיקאן וועלכע צולאזן כעמיקאלן אדער וועלכע כאפן ג •
  קיין גאז אין די הויז.  קיינמאל נישט היץ. האלט 

אינספעקטירט עקסטענשען קָארדס פאר אויסגעדריבלטע אדער אויפגעפענטע דראטן אדער  •
  לויזע ּפלָאגס. 

  
  האלט אויף און אינספעקטירט היים הייצונג מעבל

דורכן אויפהאלטן און יערליך אינספעקטירן די הייצונג ּפָאמּפס, פוירנעסעס, ספעיס היטערס, האלץ און  
קויל אויוונס, פייערּפלעיסעס, קוימענעס און קוימען באהעפטונגען דורך קוואליפיצירטע ספעציאליסטן קען  

נווייזונגען פאר מען אפהאלטן פייערס און ראטעווען לעבנס. פאלגט נאך די פאבריצירער׳ס א
אינסטאלאציע, אויסלופטערן, ברענשטאף, אויסהאלטן און אויפפאסן און פארריכטן. קוקט איבער די  

  אנווייזונגען ביכל זיכער צו מאכן אז איר געדענקט די אפעריראציע און זיכערהייט אייגנשאפטן.

מעבל, פענסטער   פיס אוועק פון 3האלט סּפעיס היטערס צום ווייניגסטנס  -ספעיס היטערס  •
צודעקן, בעט געוואנט, קליידונג, טעפעכער, און אנדערע מאטעריאלן וואס קענען כאפן פייער.  

פארמיידט דאס באניץ פון עקסטענשען קָארדס מיט עלעקטרישע הייצונגען. לעשט אייביג אויס 
  סּפעיס היטערס בעפארן איבערלאזן דעם צימער אדער גיין שלאפן.

אינספעקטירט די וועג וויאזוי צו אויסלעשן און די קנויט צו זעהן   -ע מעבל ברענענד- ברענשטאף •
אז עס ארבעט גוט. פילט אן דעם טאנק מיט פרישע ברענשטאף. לאזט דעם הייצער זיך אפקילן 

בעפאר איר פילט אן נאכאמאל מיט ברענשטאף. צולייגן ברענשטאף צו א הייסע הייצער קען 
  .אנצינדן א סכנות'דיגע פייער

- הייצונג-פארברענט נישט קיין מיסט אין די האלץ -ברענענדע מעבל און פייערּפלעיסעס  -האלץ •
ויוון אדער פייערּפלעיס. ברענט נאר גוט אויסגעטרוקנטע און באהאנדלטע הארטע האלץ. מאכט א

 זיכער אז דער פייער וואס איר צינדט איז צוגעפאסט צו אייער פייערּפלעיס אדער אויוון. לאדנט
  36אויווענעס זענען לכל הפחות - הייצונג-עס נישט אן איבער די מאס. מאכט זיכער אז אלע האלץ

אינטשעס אוועק פון דער וואנט. האלטס אנצינדליכע מאטעריאלן ווייט אוועק פון דעם  
פייערּפלעיס, אויוון און קוימען. האלטס ריין דער שטח ארום. ניצט שטענדיג א פייערּפלעיס סקרין 

האלטן פינקען פון פארלאזן דעם פייערּפלעיס און אנהויבן א פייער. לאזט נישט קיינמאל קיין אפצו
  פייער אן קיין אויפזיכט.

אנגעזאמלטע קריָאוסָאוט איז די הויפט אורזאך פון קוימען פייערס. א קוימען וואס    -קוימענעס  •
טן די פאסיג  איז אומריין, פארשטעלט אדער צעפאלן און אומפארראכטן קען אפהאל

אויסלופטערונג פון די רויך אויבן אין דעם קומען און קען גורם זיין א קוימען פייער. די מערהייט פון 
הויז פייערס וואס קומען פון קוימען זענען פארמיידליך. א יערליכע אינספעקציע דורך א  

מאנאקסייד  קוואליפיצירט קוימען אויסקערער קען העלפן פארמיידן א פייער אדער קארבאן  
  פארגיפטיגונג.

אויווענעס און פייערּפלעיסעס ריין פון אנגעזאמלטע אש. אנגעזאמלטע  -הייצונג-האלט האלץ - אש  •
אש קען אפהאלטן פאסיגע לופט פארשפרייטונג וואס איז נויטיג פאר ברענען. ביים אוועקנעמען 

שטענדיג די אש אין אן   די אש, ניצט א מעטאלישע שאכטל מיט א גוט צוגעפאסטע צודעק. לייגט



אינדרויסנדע לאקאציע אוועק פון געביידעס. אש וואס זעט אויס צו זיין אפגעקילט קען נאך האבן 
  אין זיך ברענענדיגע קוילן וואס קענען אנצינדן א פייער.

  
  קארבאן מאנאקסייד 

קארבאן מאנאקסייד ווערט פראדוצירט וואו אימער עס ווערט פארברענט ברענשטאף און עס איז   •
  די הויפט אורזאך פון פארגיפטיגונג טויטפעלער אין די פאראייניגטע שטאטן.

קארבאן מאנאקסייד איז א טויטליכע גאז וואס האט נישט קיין שמעק אדער טעם און קען נישט  •
זיכערע וועג עס צו אויפכאפן איז מיט א קארבאן מאנאקסייד   יינציגסטעאגעזעהן ווערן, און די  

  אלארם.

דאלאר, געוואנדן אויף צוגעלייגטע  50ביז  20קארבאן מאנאקסייד אלארמס קענען קאסטן פון  •
  אייגנשאפטן וואס עס האט. 

ווייטאג   סימּפטאמען פון קארבאן מאנאקסייד פארגיפטיגונג רעכענען אריין שלעפערדיגקייט, קאפ •
  און שווינדלען.

אויב פארדעכטיגט איר קארבאן מאנאקסייד פארגיפטיגונג, לופטערט גוט אויס דעם ארט און גייט  •
  צו א שפיטאל.

  
  אנדערע הייצונג זיכערהייט עצות

מאכט זיכער אז קוימענעס און ווענטס ווערן באקוקט עס זאל נישט זיין פארשטעלט,   •
  פארזשאווערט אדער לויז באהאפטן.

  פאנגער ווען איר נוצט דעם פייערּפלעיס.-עפנט אינגאנצן די רויעך •

  נוצט די פאסיגע ברענשטאף אין סּפעיס היטערס. •

ו גריל אינעווייניג אין א הויז אדער אין א  פארברענט קיינמאל נישט קיין קויל אדער בארבעקי •
  פארמאכטע ארט.

ברענענדע קעמפינג עקוויּפמענט אינעווייניג אין א  -נוצט קיינמאל נישט קיין רוקעדיגע ברענשטאף •
  הויז, גאראדזש אדער קאר.

לאזט נישט קיינמאל קיין קאר לויפן אין א באהאפטענע גאראדזש, אפילו אויב דער גאראדזש טיר   •
  ז אפן.אי

ברענענדע מעבל אין סיי וואספארא  -נוצט קיינמאל נישט קיינע אומאויסגעלופטערטע ברענשטאף •
  צימער וואו מענטשן שלאפן.

  ניצט קיינמאל נישט די גאז אין די קיך צו אנהייצן א הויז. •

געטריבענע דזשענערעיטער אין א גאראדזש, בעיסמענט,  -לאזט קיינמאל נישט לויפן א גאזאלין •
  ער נעבן סיי וועלכע איבערהאנג אויף דער הויז. האלטס עס פונדערווייטנס.אד

  
 ,Office of State Parksדי ניו יארק אפיס פון סטעיט ּפארקס, פארוויילונג און היסטאריע אפהיטונג )

Recreation and Historic Preservation וואו   פלאץ( ווארנט באזיכער צו איבערקוקן די סטאטוס פון די
זיי ווילן באזוכן און זיך אנצוטוהן פאסיג פאר עקסטרעמע וועטערס. אין קאלטע טעמפעראטורן הויבט  

אייער קערפער אן צו פארלירן היץ שנעלער פון וויפיל עס ווערט פראדוצירט, א זאך וואס קען  
  ונטהייט פראבלעמען.פאראורזאכן ערנסטע געז 

  
נישט קיין חילוק צו איר גייט הייקינג, פארן אויף א סנָאומָאוביל, שניי שיך, קרָאס קָאנטרי סקי אדער סתם  

טוט זיך אן עטליכע שיכטן צו באשיצן אייער קערפער. פרָאסטבייט קען דראסטיש    —שפאצירן 
ווארנט שטארק   OPRHPפארקלענערט ווערן ווען די ריכטיגע קליידער פאר אינדרויסן ווערן געטראגן. די  

קעגן אנטוהן סיי וועלכע שיכט פון קאטאן, ווייל עס לופטערט נישט אויס פייכטקייט וואס קומט פון שווייס  
און עס ווערט פארפרוירן ווען עס ווערט נאס. מיר רעקאמענדירן קליידער פון געמישטע ּפאליעסטער, זיידן 

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fparks.ny.gov%2Fparks%2F&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C3081d9662d1b49155c0d08db05411580%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638109549394519611%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=J5x%2F3zKJ%2B8Xg3gD4y9EotAGBAtKExrqKdp9QJx9vqgM%3D&reserved=0


יס פייכטקייט אוועק פון די הויט. פעל, וואל אדער  אדער אנדערע סינטעטישע סחורות וועלכע לופטערן או
ּפאליעסטער זענען די בעסטע אויסוואהלן. עטליכע דינע לויזע שיכטן זענען בעסער פון איין דיקע שיכט.  

טראגט א הוט. ׳מיטענס׳ )הענטשעך אן באזונדערע פינגערלעך( זענען בעסער ווי געווענטליכע  
  הענטשעך. 

  
רן אויף א סנָאומָאוביל זאל אייער דרויסנדיגע שיכט זיין באשיצט פון ווינט און  פאר מענטשן וועלכע פא

וואסער. אקריליק אדער סינטעטישע מאטעריאלן זענען די מערסטע פאפולערע סחורות. אויב פלאנירט  
איר צו פארן נעבן אדער אויף אייז, טראגט אן אנצוג וואס איז אויסגעשטאט מיט באשטעטיגטע שווימען 

ליכקייטן. טראגט באשטעטיגטע העלמעטס, פנים מאסקעס, פארמאכטע גלעזער, סחורה'נע פנים  מעג
  צודעקן און הענטשוך. 

  
פאר אייער פיס, אויך, טוט קיינמאל נישט אן זאקן פון קאטאן און ברענגט נאך א פאר אין פאל וואס איר  

באקוועם און באשיצט פון וואסער. די  וועט דאס דארפן. גוטע שטיוול וועלן האלטן אייערע פיס ווארעם,  
בעסטע מאטעריאל איז א געמיש פון ראבער, די אונטן זאל זיין באשיצט פון וואסער און א גוטע סָאול וואס  

זאל נישט גליטשן און א פלאסטישע אדער סינטעטישע זייטן גענוג הויך צו ארויסהאלטן שניי. וועהלט 
און וואס זענען באקוועם פאר א לאנגע טאג. אויב זיי זענען צו  אויס שטיוול וואס זענען גוט צוגעפאסט  

ענג, קען עס אפשטעלן די בלוט פלוס און אייערע פיס וועלן קאלט ווערן. מער אינפארמאציע איבער פארן 
  .דאזיכערערהייט אויף סנָאומָאובילס איז פארעפנטליכט 
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