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GUBERNATOR HOCHUL APELUJE O ZACHOWANIE OSTROŻNOŚCI I 
PRZYGOTOWANIE SIĘ NA BURZĘ ŚNIEŻNĄ, KTÓRA W TYM TYGODNIU 
PRZYNIESIE OPADY ŚNIEGU I OBLODZENIE W KILKU REGIONACH W 

PÓŁNOCNEJ CZĘŚCI STANU  
  

Od środy wieczorem do czwartku w regionie North Country spadnie do 
kilkudziesięciu stóp śniegu, a w obszarach położonych na północ od autostrady I-

90 w Mohawk Valley i Capital Region nawet do sześciu cali śniegu  
  

W większości stanu w wyniku opadów śniegu i marznącego deszczu wystąpi 
nagromadzenie płaskiej pokrywy lodowej o grubości do ćwierć cala, możliwe są 
też lokalne przerwy w dostawie prądu w regionach Western New York i Finger 

Lakes i nagromadzenie pokrywy lodowej o grubości do pół cala  
  

Gubernator Hochul apeluje do mieszkańców stanu Nowy Jork o monitorowanie 
warunków pogodowych i podejmowanie niezbędnych środków ostrożności 

podczas środowych i czwartkowych dojazdów do pracy  
  
  

Gubernator Kathy Hochul zaapelowała dziś o zachowanie ostrożności z uwagi na 
prognozowaną burzę śnieżną, która od środowego popołudnia dotrze do regionów w 
północnej części stanu, szczególnie North Country oraz w niektórych lokalizacjach w 
Capital Region, Central New York, Finger Lakes, Mohawk Valley i Western New York, 
gdzie spodziewane jest powolne przesuwanie się opadów śniegu lub śniegu z 
deszczem od granicy ze stanem Nowy Jork i Pensylwanią na północny wschód i 
dotarcie do części regionu North Country do środowej nocy. W niektórych regionach 
North Country może spaść nawet do stopy śniegu, a w okolicach Ogdensburga nawet 
18 cali, natomiast w wielu lokalizacjach wystąpi oblodzenie do ćwierć cala, przy czym w 
regionach Western New York i Finger Lakes nawet do pół cala, co grozi lokalnymi 
przerwami w dostawie prądu z powodu powalonych drzew i linii energetycznych. 
Przewiduje się, że warunki podróżowania w tych regionach zaczną się pogarszać w 
środę po południu i utrzymywać do czwartku. Najtrudniejsze warunki pogodowe 
wystąpią w nocy ze środy na czwartek. Opady mokrego i ciężkiego śniegu z domieszką 
śniegu z deszczem i lodem utrudnią dojazdy do pracy i mogą spowodować lokalne 
przerwy w dostawie prądu. Gubernator Hochul apeluje do mieszkańców stanu Nowy 
Jork o monitorowanie lokalnych prognoz pogody, zachowanie środków ostrożności, jeśli 



w środę i czwartek będą dojeżdżać do pracy, oraz o przygotowanie się na zmienne 
warunki pogodowe.  
  
„Większość północnej części stanu Nowy Jork przygotowuje się na kolejną burzę 
śnieżną, która może przynieść opad śniegu na poziomie stopy lub większe w regionie 
North Country, a także mieszankę lodu i śniegu, utrudniając podróżowanie od środy do 
czwartku”, powiedziała gubernator Hochul. „Mieszkańcy stanu Nowy Jork już teraz 
powinni podjąć działania, aby przygotować się na nadchodzące opady śniegu i 
oblodzenie, ponieważ w tym tygodniu mogą wystąpić przerwy w dostawie prądu i 
niebezpieczne warunki podróżowania”.  
  
Komisarz Wydziału Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Służb Ratowniczych, Jackie 
Bray, powiedziała: „W tym tygodniu powróci zima przynosząc opady śniegu w regionie 
North Country i nawet do pół stopy śniegu na północ od autostrady między Syracuse a 
Albany. Opady śniegu i oblodzenie w środę i czwartek spowodują niebezpieczne 
warunki podróżowania i potencjalne przerwy w dostawie prądu. Mieszkańcy stanu Nowy 
Jork w tych rejonach powinni zwracać szczególną uwagę na lokalne prognozy pogody i 
podjąć wszelkie niezbędne środki ostrożności, jeśli będą podróżować”.  
  
Do czwartku wieczorem obowiązuje szereg ostrzeżeń dotyczących burzy śnieżnej i 
zaleceń pogodowych dla regionów North Country, Mohawk Valley, Central New York, 
Southern Tier, Western New York, Finger Lakes i Capital Region. W niektórych 
lokalizacjach w obszarach objętych obserwacją, szczególnie w rejonie Tug Hill i 
południowym paśmie gór Adirondacks, do czwartku może spaść nawet stopa śniegu, a 
w kilku miejscach nagromadzić się od ćwierć do pół cala lodu. W miarę przesuwania się 
tego systemu pogodowego z zachodu na wschód przez cały stan, w niektórych 
miejscach opady śniegu zamienią się w marznący śnieg z deszczem, przy czym w 
dolinach opady te będą bardziej intensywne, a w wyżej położonych miejscach 
spodziewany jest tylko deszcz.  
  
W czwartek spodziewane są porywy wiatru do 40 km/godz., które mogą powodować 
dodatkowe utrudnienia w podróżowaniu i dostawach prądu, zwłaszcza w rejonach, w 
których nagromadził się lód. W mieście Nowy Jork i na Long Island spodziewane są 
opady deszczu (lub ich szybkie przejście w opady deszczu) oraz niewielkie 
nagromadzenie śniegu lub lodu. Pełny wykaz alertów pogodowych w danym obszarze 
można znaleźć na stronie internetowej Krajowej Służby Pogodowej (National Weather 
Service).  
  
Według danych Departamentu ds. Usług Publicznych (Department of Public Service, 
DPS), przedsiębiorstwa użyteczności publicznej w stanie Nowy Jorku mają do 
dyspozycji około 6900 pracowników w całym stanie, którzy będą zajmować się oceną 
szkód, zabezpieczaniem przewodów, reagowaniem, naprawami i działaniami 
związanymi z zimową pogodą w tym tygodniu. Obejmuje to dodatkowych 1100 
pracowników zajmujących się powalonymi liniami zewnętrznymi i drzewami 
zapewnionych przez National Grid oraz dodatkowych 300 pracowników zajmujących się 
powalonymi liniami zewnętrznymi i drzewami zapewnionych przez NYSEG/RG&E. 

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


Pracownicy DPS będą śledzić pracę przedsiębiorstw użyteczności publicznej przez cały 
czas trwania zdarzenia i zapewnią, że skierują one odpowiedni personel do regionów, w 
których zniszczenia mogą być największe.  
  
Zalecenia dotyczące bezpieczeństwa  
Podróżowanie  
Oto niektóre z najważniejszych zaleceń dotyczących bezpiecznej jazdy:  

• Nie jedź samochodem, jeśli nie jest to konieczne.  
• Zachowaj ostrożność na mostach i wiaduktach, ponieważ lód może się na nich 

tworzyć szybciej niż na drogach.  
• W przypadku konieczności podróży, należy zaopatrzyć samochód w sprzęt 

ratunkowy, taki jak: koce, łopata, latarka i dodatkowe baterie, dodatkowa ciepła 
odzież, zestaw łańcuchów na koła, kable do ładowania akumulatora, 
szybkozużywające się produkty żywnościowe oraz jaskrawo kolorowa tkanina do 
wykorzystania jako flaga alarmowa.  

• Osoby posiadające telefon komórkowy lub inne urządzenie komunikacyjne, np. 
radiotelefon, powinny mieć naładowane baterie i mieć je przy sobie podczas 
podróży. Jeśli Twój pojazd zostanie unieruchomiony, będziesz w stanie wezwać 
pomoc i poinformować ratowników o swojej lokalizacji.  

• Główną przyczyną śmierci i obrażeń podczas ataków zimy są wypadki 
komunikacyjne. Zanim wsiądziesz za kierownicę, upewnij się, że Twój pojazd nie 
jest pokryty śniegiem ani lodem – dobra widoczność jest podstawą bezpiecznej 
jazdy. Zaplanuj postoje i utrzymuj większy odstęp między samochodami. 
Zachowuj szczególną ostrożność i pamiętaj, że za zaspami śnieżnymi mogą 
znajdować się małe dzieci. Zawsze dostosowuj prędkość do warunków 
drogowych i pogodowych.  

• Kierowcy podróżujący wszystkimi drogami muszą pamiętać, że pługi śnieżne 
poruszają się z prędkością do 35 mil na godzinę, czyli często poniżej prędkości 
dopuszczalnej, aby rozsypywana sól pozostawała na pasach ruchu i nie 
lądowała poza jezdniami. Na autostradach międzystanowych zdarza się, że pługi 
śnieżne jeżdżą obok siebie, ponieważ jest to najbardziej wydajny i bezpieczny 
sposób na odśnieżenie kilku pasów ruchu naraz.  

• Kierowcy i piesi powinni również pamiętać, że operatorzy pługów śnieżnych mają 
ograniczone pole widzenia, a rozmiar i waga pługów może bardzo utrudniać 
manewrowanie i szybkie zatrzymanie pojazdu. Śnieg wyrzucany zza pługa może 
poważnie ograniczyć widoczność lub powodować miejscowe zawieje śnieżne. 
Kierowcy nie powinni próbować wyprzedzać pługów śnieżnych ani jechać zbyt 
blisko za nimi. Najbezpieczniejszym miejscem do jazdy jest obszar za pługami 
śnieżnymi, gdzie jezdnia jest czysta i posypana solą. Nigdy nie próbuj 
wyprzedzać pługu śnieżnego podczas jego pracy.  

  
Przerwy w dostawie prądu  

• Zadzwoń do swojego zakładu energetycznego, aby ustalić harmonogramy 
napraw w danym obszarze.  



• Wyłącz lub odłącz światła i urządzenia, aby zapobiec przeciążeniu obwodu po 
przywróceniu zasilania; pozostaw jedno włączone światło, aby wskazało, kiedy 
zasilanie zostało przywrócone.  

• Jeśli podczas burzy śnieżnej zabraknie ogrzewania, utrzymuj ciepło zamykając 
pomieszczenia, z których nie korzystasz.  

  
Aby zgłosić awarię elektryczną, zadzwoń pod numer:  

• Central Hudson: 800-527-2714  
• Con Edison: 800-752-6633  
• National Grid: 800-867-5222  

• NYSEG: 800-572-1131  

• O&R: 877-434-4100  
• PSEG-LI: 800-490-0075  

• RG&E: 800-743-1701  

  
Bezpieczeństwo związane z ogrzewaniem  

• Korzystaj wyłącznie z bezpiecznych źródeł alternatywnego ciepła, takich jak 
kominek, mały dobrze wentylowany piec na drewno lub węgiel lub przenośne 
grzejniki przestrzenne.  

• Zawsze przestrzegaj instrukcji producenta.  
• Przy korzystaniu z alternatywnych źródeł ciepła takich jak kominek, piec na 

drewno itp. zawsze upewnij się, że masz odpowiednią wentylację.  
• Uważaj, aby zasłony, ręczniki i uchwyty do garnków nie znajdowały się blisko 

gorących powierzchni.  
• Posiadaj gaśnicę i czujniki dymu oraz upewnij się, że są sprawne.  
• Jeśli używasz grzejników naftowych jako uzupełnienie regularnego paliwa 

grzewczego lub jako awaryjne źródło ciepła, przestrzegaj tych wskazówek 
dotyczących bezpieczeństwa:  

o Przestrzegaj instrukcji producentów.  
▪ Używaj tylko właściwego paliwa dla swojego urządzenia.  

▪ Uzupełniaj paliwo tylko na zewnątrz i tylko wtedy, gdy 
urządzenie jest chłodne.  

▪ Trzymaj grzejnik w odległości co najmniej trzech stóp 
od mebli i innych łatwopalnych przedmiotów.  

▪ Podczas używania grzejnika stosuj 
zabezpieczenia przeciwpożarowe i prawidłowo 
wentyluj pomieszczenia.  

  
Więcej zaleceń dotyczących bezpieczeństwa zimą można znaleźć na stronie 
dhses.ny.gov/safety.  
  
Aby uzyskać informacje o wszystkich służbach niezwiązanych z nagłymi wypadkami 
przed, w trakcie lub po burzy w stanie Nowy Jork, należy zadzwonić pod numer 211 lub 
odwiedzić stronę 211nys.org.  

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.dhses.ny.gov%2Fsafety&data=05%7C01%7CSoumia.Sid%40otda.ny.gov%7Cee28bfec2bb64ddd752108db146ce04c%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638126230112729371%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=3c31hsGgkuPlZxMtYESq7bSWIcnTHFQeINekbwhti8c%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2F211nys.org%2F&data=05%7C01%7CSoumia.Sid%40otda.ny.gov%7Cee28bfec2bb64ddd752108db146ce04c%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638126230112729371%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=vM6hww%2BMhaita%2B2J2ypHkvlyfPZU4sD4zMjQR3jB71M%3D&reserved=0


  
Informacje na temat Wydziału Bezpieczeństwa ds. Bezpieczeństwa 
Wewnętrznego i Służb Ratowniczych  
Wydział Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Służb Ratowniczych odpowiada za działania 
związane z kierowaniem, koordynacją i wspieraniem działań na rzecz zapobiegania 
klęskom żywiołowym i innym sytuacjom kryzysowym, ochrony przed nimi, 
przygotowania i reagowania na ich wystąpienie oraz podejmowania działań 
naprawczych i łagodzenia ich skutków. Więcej informacji na temat DHSES można 
znaleźć na Facebooku, na Twitterze lub na stronie dhses.ny.gov.  
  
  

###  
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