
 
 الحاكمة كاثي هوكول   2023/ 2/ 21 للنشر فوًرا: 

 
 

الحاكمة هوكول تحث على توخي الحذر قبيل العاصفة الشتوية التي من المتوقع أن تجلب الثلوج والجليد إلى العديد من  
  مناطق شمال الوالية هذا األسبوع

  
من المتوقع أن يؤثر ما يصل إلى قدم أو أكثر من الثلوج على السفر في شمال البالد بدًءا من مساء األربعاء وحتى  

مباشرًة في وادي موهوك ومنطقة العاصمة ما يصل إلى ست   I-90ث تشهد المناطق الواقعة شمال طريق الخميس، حي
  بوصات من الثلج

  
ستشهد غالبية الوالية تراكم الجليد المسطح حتى ربع بوصة نتيجة لألمطار المتجمدة والصقيع، واحتمال انقطاع التيار 

  الكهربائي المحلي في مناطق غرب نيويورك والبحيرات اإلصبعية حيث يمكن تراكم نصف بوصة من الجليد
  

ية، واتخاذ االحتياطات الالزمة لرحالت مساء األربعاء  الحاكمة هوكول تحث سكان نيويورك على مراقبة األحوال الجو 
  والخميس

  
  

حثت الحاكمة كاثي هوكول اليوم على توخي الحذر حيث من المتوقع أن تؤثر عاصفة شتوية على مناطق شمال الوالية ابتداء 
من بعد ظهر األربعاء، ال سيما في المنطقة الشمالية وأجزاء من منطقة العاصمة ووسط نيويورك والبحيرات اإلصبعية ووادي 

ن تنتشر الثلوج أو الصقيع ببطء من حدود نيويورك/بنسلفانيا في الشمال الشرقي  موهوك وغرب نيويورك، حيث من المتوقع أ
وتصل إلى أجزاء من شمال الوالية بحلول ليلة األربعاء. ومن المحتمل أن تشهد بعض المناطق في المنطقة الشمالية ما يصل  

ن أوغدينسبورغ، وستشهد العديد من بوصة من الثلوج بالقرب م 18إلى قدم من الثلوج، مع احتمال تساقط ما يصل إلى 
المناطق تراكم الجليد حتى ربع بوصة، مع احتمال تساقط نصف بوصة في غرب نيويورك والبحيرات اإلصبعية، مما يؤدي 
إلى خطر انقطاع التيار الكهربائي المحلي بسبب سقوط األشجار وخطوط الكهرباء. ومن المتوقع أن تبدأ ظروف السفر في  

ي االنحسار بعد ظهر األربعاء وتستمر حتى يوم الخميس. ومن المرجح أن يكون الطقس أكثر تأثيًرا ليل هذه المناطق ف
سيؤثر تساقط الثلوج الرطبة والكثيفة الممزوجة بالصقيع والجليد على التنقالت وربما يتسبب   األربعاء وحتى صباح الخميس. 

ل سكان نيويورك على مراقبة توقعات الطقس المحلية واتخاذ في انقطاع التيار الكهربائي المحلي. حثت الحاكمة هوكو
  االحتياطات الالزمة في حالة التنقل يومي األربعاء والخميس واالستعداد للتغير في األحوال الجوية.

  
مالية، "تستعد معظم مناطق شمال والية نيويورك لعاصفة شتوية أخرى يمكن أن تجلب قدًما أو أكثر من الثلوج في المنطقة الش

"يجب على   قالت الحاكمة هوكول. ومزيج شتوي من الجليد والصقيع الذي سيؤثر على السفر من األربعاء إلى الخميس،"
سكان نيويورك في المناطق المتأثرة اتخاذ إجراءات اآلن لالستعداد للثلوج والجليد القادمين، حيث يشكل انقطاع التيار  

  ا األسبوع."الكهربائي والسفر الخطير مصدر قلق هذ 
  

"يعود الشتاء هذا األسبوع مع قدم من الثلوج في المنطقة   قال جاكي براي، مفوض قسم األمن الداخلي وخدمات الطوارئ:
الشمالية وما يصل إلى نصف قدم من الثلوج في المناطق الواقعة شمال الطريق السريع مباشرة بين سيراكيوز وألباني. سيؤدي  

الكهربائي. يجب على   تساقط الثلوج وتراكم الجليد من األربعاء إلى الخميس إلى ظروف سفر خطيرة واحتمال انقطاع التيار
سكان نيويورك في هذه المناطق متابعة توقعات األحوال الجوية المحلية عن كثب واتخاذ جميع االحتياطات الالزمة في حالة  

 "السفر.
  



يسري حاليًا عدد من تحذيرات مراقبة العواصف الشتوية في المنطقة الشمالية ووادي موهوك ووسط نيويورك والمنطقة  
غرب نيويورك والبحيرات اإلصبعية ومناطق العاصمة حتى ليلة الخميس. يمكن أن تشهد بعض المواقع في منطقة  الجنوبية و

المراقبة ما يصل إلى قدم من الثلوج، خاصة في منطقة تاغ هيل وجنوب آديرونداكس، وما بين ربع إلى نصف بوصة من  
الطقس من الغرب إلى الشرق عبر الوالية، من المتوقع أن   تراكم الجليد في عدة مواقع بحلول يوم الخميس. مع تحرك نظام

تتحول الثلوج إلى أمطار متجمدة وجليد في بعض األماكن، حيث تشهد المواقع المحاذية للوادي المزيد من الثلوج واألمطار  
 المتجمدة، وتتساقط األمطار فقط على المواقع في المرتفعات.  

  
ميالً في الساعة يوم الخميس، مما قد يتسبب في تأثيرات إضافية على   40عتها إلى من المتوقع أيًضا هبوب رياح تصل سر

السفر والطاقة الكهربائية، خاصة في المناطق التي يتراكم فيها الجليد. في مدينة نيويورك ولونغ آيالند، من المتوقع أن يبدأ )أو  
أو تراكم الجليد. للحصول على قائمة كاملة بتحذيرات   يتحول الطقس بسرعة إلى( هطول األمطار مع توقع القليل من الثلوج

  في منطقتك. دائرة األرصاد الجوية الوطنيةالطقس في منطقتك، قم بزيارة خدمة موقع ويب  
  

عامل على مستوى الوالية على استعداد للمشاركة  6,900وفقًا إلدارة الخدمة العامة، يوجد في مرافق نيويورك ما يقرب من 
الحات، وجهود الترميم لحدث الطقس الشتوي هذا األسبوع. يشمل  في تقييم األضرار، وحراسة األسالك، واالستجابة، واإلص

عامل  300( مؤمنين من قبل الشبكة الوطنية و FTEsعامل على الخطوط الخارجية واألشجار بدوام كامل ) 1,100ذلك 
. سيقوم موظفو إدارة NYSEG/RG&E( مؤمنين من قبل شركة FTEsعلى الخطوط الخارجية واألشجار بدوام كامل ) 

( بمتابعة عمل المرافق طوال الحدث والتأكد من توزيع الموظفين في المرافق على المناطق التي تشهد DPSالخدمة العامة )
  أكبر تأثير بطريقة مناسبة.

  
  نصائح السالمة

  السفر
  تتضمن بعض أهم النصائح للقيادة اآلمنة ما يلي:

  تجنب قيادة السيارة إال عند الضرورة. •

نه على الطرق. • ن عليها أسرع من تكوُّ   توخى الحذر على الجسور، ألنه الجليد يتكوَّ

ليدوي،  إذا كنت مضطًرا للسفر، فتأكد من أن سيارتك مزودة بمعدات النجاة مثل البطانيات، والمجرفة، والمصباح ا •
والبطاريات اإلضافية، والمالبس الدافئة اإلضافية، ومجموعة من سالسل اإلطارات، وكابالت تقوية البطارية، 

  وأطعمة الطاقة السريعة، والقماش ذي األلوان الزاهية الستخدامها كرايات عند الوقوع في خطر.

االتجاه متاح الستخدامك، فاحتفظ بالبطارية إذا كان لديك هاتف خلوي أو أي جهاز اتصاالت آخر مثل راديو ثنائي  •
  مشحونة واحتفظ بها معك عند السفر. إذا أصبحت عالقًا، فستتمكن من طلب المساعدة وإبالغ رجال اإلنقاذ بموقعك.

السبب الرئيسي للوفيات واإلصابات خالل العواصف الشتوية هو حوادث النقل. قبل الجلوس خلف عجلة القيادة، تأكد   •
ط لتوقفاتك وحافظ على مسافة أكبر  من خلو م ركبتك من الجليد والثلج؛ الرؤية الجيدة هي مفتاح القيادة الجيدة. خط ِّ

بين السيارات. توخي قدًرا أكبر من الحذر، وتذكَّر أن أكوام الثلوج يمكن أن تغمر األطفال الصغار. قم دائًما بمطابقة  
  سرعتك مع ظروف الطريق والطقس.

مياًل في   35ظ سائقو السيارات على جميع الطرق أن كاسحات الجليد تتحرك بسرعة تصل إلى من المهم أن يالح •
الساعة، والتي تكون في كثير من الحاالت أقل من الحد األقصى للسرعة المحددة، لضمان بقاء الملح المتناثر في  

عة بين الواليات، ستعمل كاسحات  ممرات القيادة وعدم تناثره على الطرقات. في كثير من األحيان على الطرق السري
  الجليد جنبًا إلى جنب، ألن هذه هي الطريقة األكثر فاعلية وأمانًا إلخالء عدة ممرات في وقت واحد.

يجب على سائقي السيارات والمشاة أيًضا أن يضعوا في اعتبارهم أن سائقي كاسحات الجليد لديهم خطوط رؤية  •
ات الجليد من الصعب للغاية المناورة والتوقف بسرعة. يمكن أن يؤدي محدودة، ويمكن أن يجعل حجم ووزن كاسح

تناثر الثلوج من خلف الكاسحة إلى تقليل الرؤية بشدة أو التسبب في ظروف التعتيم. يجب أال يحاول سائقو السيارات 
و خلف كاسحات الجليد تجاوز كاسحات الجليد أو السير خلفها عن كثب. المكان األكثر أمانًا لقيادة سائقي السيارات ه

  حيث يكون الطريق نظيفًا ومنثوًرا بالملح. ال تحاول أبًدا اجتياز كاسحة ثلوج أثناء عملها.

  
  انقطاعات التيار الكهربائي

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Falerts.weather.gov%2Fcap%2Fny.php%3Fx%3D1&data=05%7C01%7CSoumia.Sid%40otda.ny.gov%7Cee28bfec2bb64ddd752108db146ce04c%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638126230112729371%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=jm1ytKB1iilILhbKl5lQEnw8iYeErl%2FFckaJZc3Lb%2Bc%3D&reserved=0


  اتصل بمرفق الخدمة في منطقتك لتحديد جداول إصالح األعطال في المنطقة. •

أطفئ أو افصل المصابيح واألجهزة لمنع الحمل الزائد على الدائرة الكهربائية عند استعادة الخدمة؛ اترك إضاءة   •
  واحدة عند عودة التيار إلى العمل.

  لدفء عن طريق إغالق الغرف التي ال تحتاج إليها.إذا اوقفت التدفئة خالل العاصفة الشتوية، فحافظ على ا •

  
  لإلبالغ عن انقطاع التيار الكهربائي، اتصل على:

 2714-527-800سنترال هدسون:  •

• Con Edison: 800-752-6633 

 5222-867-800الشبكة الوطنية:   •

• NYSEG :800-572-1131 

• O&R :877-434-4100 

• PSEG-LI :800-490-0075 

• RG&E :800-743-1701 

  
  السالمة من التدفئة

استخدم فقط مصادر التدفئة اآلمنة البديلة مثل المدفأة أو موقد الخشب الصغير جيد التهوية أو موقد الفحم أو المدافئ   •
  المحمولة.

  اتبع دوًما تعليمات الشركة المصنعة. •

  ذلك، تأكد دائًما من أن لديك تهوية مناسبة. عند استخدام مصادر تدفئة بديلة، مثل المدفأة وموقد الحطب، وما إلى •

  حافظ على الستائر والمناشف وأحواض الحمام بعيًدا عن األسطح الساخنة. •

  احصل على مطفأة حريق وكاشفات دخان وتأكد من أنها تعمل. •

رشادات األمان إذا كنت تستخدم سخانات الكيروسين لتكملة وقود التدفئة المعتاد، أو كمصدر طارئ للتدفئة، فاتبع إ •
 التالية: 

o .اتبع تعليمات الشركة المصنعة  

  استخدم فقط الوقود الصحيح لوحدتك. ▪

د بالوقود مجدًدا في الهواء الطلق فقط وفقط عندما تكون الوحدة باردة. ▪   تزوَّ

حافظ على المدفأة على بعد ثالثة أقدام على األقل من األثاث واألشياء   ▪
  األخرى القابلة لالشتعال.

عند استخدام المدفأة، استخدم وسائل الوقاية من الحريق وقم بالتهوية  ▪
  بشكل صحيح.

  
  .dhses.ny.gov/safetyلمزيد من نصائح السالمة في فصل الشتاء، تفضل بزيارة 

  
أو قم بزيارة   211لجميع احتياجات الخدمات غير الطارئة في والية نيويورك قبل أو أثناء أو بعد العاصفة، اتصل بالرقم 

nys.org211.  
  

 معلومات عن قسم األمن الوطني وخدمات الطوارئ 
قسم األمن الوطني وخدمات الطوارئ القيادة والتنسيق والدعم لمنع الكوارث وحاالت الطوارئ األخرى والحماية منها   يوفر

( على  DHSESيف من حدتها. لمزيد من المعلومات، ابحث عن قسم )واالستعداد واالستجابة لها والتعافي منها والتخف
   .dhses.ny.govأو ُزر  تويتر، أو فيسبوك

  
  

###  
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