
 
 גאווערנער קעטי האקול   2/21/2023  אויף תיכף ארויסצוגעבן:

 
 

גאווערנער האקול מוטיגט מענטשן צו זיין פארזיכטיג שטייענדיג פאר א ווינטער שטורעם  
  ערווארטעט צו ברענגען שניי און אייז צו עטליכע אּפסטעיט ראיאנען די וואך

  
ביז אזויפיל ווי א פיס שניי איז ערווארטעט צו שטערן מענטשן פון פארן אין די נארט קאנטרי  

אין די   I-90וונט און אריבער דאנערשטאג, מיט פלעצער גלייך צו צפון פון די אנגעהויבן מיטוואך א 
  מאוהאק וואלי און הויפטשטאט ראיאן באקומענדיג ביז אזויפיל ווי זעקס אינטשעס שניי 

  
מערהייט פון די סטעיט וועט זעהן אן אנזאמלונג פון פלאכע אייז פון ביז אזויפיל ווי א פערטל אינטש  

רעגן פארפרוירענע רעגן, א מעגליכקייט פאר ארטיגע עלעקטריציטעט  - אלץ רעזולטאט פון שניי 
ייז איז  קורצשלוסן אין מערב ניו יארק און פינגער לעיקס ראיאנען אזוי ווי א האלבע אינטש פון א 

  מעגליך
  

גאווערנער האקול מוטיגט ניו יארקער צו נאכפאלגן וועטער אומשטענדן, אונטערנעמען נויטיגע  
  באווארענונגען פאר רייזעס מיטוואך אוונט און דאנערשטאג

  
  

גאווערנער קעטי האקול האט היינט געמוטיגט מענטשן צו זיין פארזיכטיג אזוי ווי א ווינטער שטורעם איז  
פאראויסגעזאגט צו באטרעפן אּפסטעיט ראיאנען אנגעהויבן פון מיטװאך נאכמיטאג, באזונדערס אין די  

גער לעיקס, מאוהאק וואלי  נארט קאנטרי און אין טיילן פון די הויפטשטאט ראיאן, צענטראל ניו יארק, פינ
רעגן איז ערווארטעט זיך צו שטייטערהייט פארשפרייטן פון די ניו - און מערב ניו יארק, וואו שניי אדער שניי

מזרח און צו אנקומען צו טיילן פון די נארט קאנטרי ביז מיטװאך ביינאכט.  -יארק/ּפענסילוועניע גרעניץ צפון
 18ן מעגליך זעהן ביז אזויפיל ווי א פוס שניי, מיט ביז אזויפיל ווי טייל ערטער אין די נארט קאנטרי וועל

אינטשעס שניי מעגליך נעבן אגדענסבורג, און פילע ראיאנען וועלן זעהן אייז זיך אנזאמלענדיג צו ביז 
אזויפיל ווי א פערטל אינטש, מיט א מעגליכקייט פאר א האלבע אינטש אין מערב ניו יארק און אין די  

לעיקס, ברענגענדיג א סכנה פון ארטיגע עלעקטריציטעט קורצשלוסן צוליב אראפגעפאלענע  פינגער 
בוימער און עלעקטריציטעט דראטן. רייזע אומשטענדן אין די ראיאנען זענען ערווארטעט צו אנהויבן 
נליך  ערגער ווערן מיטװאך נאכמיטאג און אנגיין דורכאויס דאנערשטאג. די שווערסטע וועטער איז ווארשיי

נאסע און שווערע שניי אויסגעמישט מיט  צו אנקומען צווישן מיטװאך נאכט און דאנערשטאג אינדערפרי.
רעגן און אייז וועלן שטערן מענטשן פון פארן און מעגליך פאראורזאכן ארטיגע עלעקטריציטעט  -שניי

ע וועטער  קורצשלוסן. גאווערנער האקול האט געמוטיגט ניו יארקער צו נאכפאלגן די לאקאל
פאראויסזאגער, צו זיין באווארנט אויב מען פארט אויפן גאס מיטװאך און דאנערשטאג און צו זיין גרייט 

  פאר טוישנדע וועטער אומשטענדן. 
  

"די מערהייט פון אּפסטעיט ניו יארק גרייט זיך פאר נאך א ווינטער שטורעם וואס קען ברענגען מיט זיך א  
רעגן וועלכע וועלן  -נארט קאנטרי, און א ווינטערדיגע געמיש פון אייז און שניי  פוס שניי אדער מער אין די

"ניו יארקער אין   האט גאווערנער האקול געזאגט.שטערן פון פארן מיטװאך און דורכאויס דאנערשטאג", 



ז,  באטראפענע ראיאנען זאלן אונטערנעמען שריט יעצט זיך צו גרייטן פאר די אריינקומענדע שניי און איי
  אזוי ווי עלעקטריציטעט קורצשלוסן און סכנות'דיגע רייזעס זענען א זארג די וואך."

  
 Division of Homelandדיוויזיע פון היימלאנד זיכערהייט און עמערדזשענסי סערוויסעס )

Security and Emergency Services, DHSES ,די  ( קאמישאנער, דזשעקי ברעי, האט געזאגט"
ווינטער קערט זיך צוריק די וואך מיט א פוס שניי אין די נארט קאנטרי און ביז אזויפיל ווי א האלבע פוס  

עקיוס און אלבאני. שנייען און אנגעזאמלטע אייז שניי אין געגנטער גלייך צו צפון פון די טרּווועי, צווישן סיר
מיטוואך און אריין אין דאנערשטאג וועלן פירן צו סכנות'דיגע רייזע אומשטענדן און א מעגליכקייט פאר  
עלעקטריציטעט קורצשלוסן. ניו יארקער אין די געגנטער זאלן נאכפאלגן פון די נאענט זייערע לאקאלע  

  נטערנעמען אלע נויטיגע באווארענונגען אויב זיי פארן."וועטער פאראויסזאגער און או
  

א רייע פון ווינטער שטורעם ווַאטשעס און וועטער אדווייזאריס זענען יעצט אין קראפט פאר די נארט  
קאנטרי, מאוהאק וואלי, צענטראלע ניו יארק, מערב ניו יארק, פינגער לעיקס און הויפטשטאט ראיאנען  

טייל ערטער אונטער די ווַאטש קענען זעהן ביז אזויפיל ווי א פוס שניי,   ביז דאנערשטאג נאכט. 
באזונדערס אין די טָאג היל ראיאן און אין די דרום עדירַאנדעק בערג, און צווישן א פערטל ביז א האלבע  
אינטש פון אנגעזאמלטע אייז אין עטליכע לאקאציעס ביז דאנערשטאג. אזויווי די שטורעם רוקט זיך פון 

רעגן און פארפרוירענע רעגן -מערב צו מזרח אריבער די סטעיט, איז שניי ערווארטעט זיך צו טוישן צו שניי
אין עטליכע פלעצער, מיט נידעריגערע פלעצער זעהענדיג מער שניי און פארפרוירענע רעגן און העכערע  

 פלעצער באקומענדיג נאר רעגן.  
  

מ.פ.ש. זענען אויך ערווארטעט דאנערשטאג, קענענדיג נאך   40וי ווינטן מיט שנעלקייטן פון ביז אזויפיל ו
מער שטערן צו פארן און ברענגענדיג גרעסערע אויסזיכטן צו באטרעפן די עלעטריציטעט דראטן,  

באזונדערס אין פלעצער וואו שניי זאמלט זיך אן. אין ניו יארק סיטי און אין לאנג איילענד איז די שטורעם  
צוהויבן מיט )אדער שנעלערהייט זיך טוישן צו( רעגן מיט אביסל שניי אדער  ערווארטעט זיך אנ

אנגעזאמלטע אייז ערווארטעט. פאר א פולע ליסטע פון וועטער ווארענונגען אין אייער געגנט, באזוכט 
  .וועבזייטל( National Weather Serviceאייער געגנט'ס נאציאנעלע וועטער סערוויס )

  
( האבן ניו יארק'ס  Department of Public Service, DPSלויט די דעּפארטמענט פון פובליק סערוויס )

ארבעטער איבערן סטעיט גרייט אויסצופירן שאדן אפשאצונגען,   6,900יוטיליטי פירמעס אומגעפער 
די וואך. דאס  דראטן אפהיטונג, אפרוף, פארריכטונג און צוריקשטעלונג ארבעט פאר די ווינטער וועטער 

'ס וועלכע זענען פארזיכערט געווארן דורך  FTEדרויסנדיגע דראטן און בוימער  1,100רעכנט אריין נאך 
'ס פארזיכערט דורך  FTEדרויסנדיגע דראטן און בוימער  300די נעשענעל גריד און נאך  

NYSEG/RG&E .DPS ורכאויס די  שטאב מיטגלידער וועלן נאכפאלגן די יוטיליטי פירמעס'ס ארבעט ד
וועטער געשעעניש און זיכער מאכן אז יוטיליטי פירמעס שיקן די נויטיגע מאנשאפטן צו די ראיאנען וועלכע  

  ווערן די מערסטע באטראפן.
  

  זיכערהייט עצות
  רייזע 

  עטליכע פון די וויכטיגסטע עצות פאר זיכערע דרייוו׳ען רעכענען אריין:

  דרייוו'ט נישט אויב עס איז נישט וויכטיג. •

  גיבט אפ אכט אויף בריקן וויבאלד אייז קען זיך פארעמען שנעלער ווי אויף די ראודס. •

אר ווי דאכענעס, א  אויב איר מוז פארן, מאכט זיכער איר האט די וויכטיגסטע חפצים אין אייער ק •
טשעינס,  -שאוועל, פלעשלייט און איבעריגע באטעריעס, נאך ווארעמע קליידונג, א סעט פון טייער

ענערגיע עסנווארג און ליכטיג געפארבטע סחורה צו ניצן אלס  -באטערי ּבוסטער קעיבלס, הויכע
  צייכן אז איר נויטיגט זיך אין הילף.

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


וועי ראדיאו אוועילעבל,  -אויב איר האט א סעלפאן אדער אנדערע קאמיוניקאציע מיטל ווי א טּו •
דאן האלט די באטעריעס גע'טשארדזש'ט און האלט עס מיט אייך ווען איר פארט. אויב איר ווערט  

געשטראנדעט, וועט איר קענען רופן פאר הילף, אנווייזן פאר אייערע רעטער וואו איר געפינט 
  ך.זי

די פירנדע גורם פון טויטפאל און פארוואונדעט ווערן דורכאויס ווינטער שטורעמעס איז   •
טראנספארטאציע צוזאמשטויסונגען. בעפאר זיך זעצן הינטער׳ן רעדל, מאכט זיכער אז אייער  
קַאר איז אפגערוימט פון אייז און שניי; קענען גוט זעהן איז גאר וויכטיג צו קענען גוט דרייווען. 
פלאנירט אייערע סטַאּפס און לאזט איבער גענוג פלאץ צווישן אנדערע קַארס. זייט ספעציעל  

וואכזאם און געדענקט אז שניי זאמלונגען קענען באהאלטן קלענערע קינדער. האלט אייביג אייער  
  שנעלקייט צוגעפאסט צו די שאסיי און וועטער אומשטענדן.

טרָאקס פארן מיט א  -שארער- אלע וועגן אנצומערקן אז שנייעס איז וויכטיג פאר דרייווערס אויף  •
מייל א שעה, וואס איז אפטמאל ווייניגער ווי דער באשטימטע סּפיעד לימיט, צו   35שנעלקייט ביז 

פארזיכערן אז די פארשפרייטע זאלץ בלייבט אין די דרייווינג לעינס און שפרייט זיך נישט ביי די 
טרָאקס אפערירן איינס -אויף אינטערסטעיט הייוועיס וועלן שארערזייטן פון די וועגן. אפטמאל 

ווירקזאמע און זיכערסטע אופן אפצורוימען עטליכע -נעבן צווייטן, וויבאלד דאס איז די מערסט
  לעינס אויף א מאל. 

טרָאק דרייווערס זענען באגרעניצט -דרייווערס און פיסגייער זאלן האלטן אין געדאנק אז שארער •
געצייג קענען מאכן - ס זיי קענען זען, און די גרויסקייט און די שווערע וואג פון די שארעראין ווא

- זייער שווער זיך שנעל אוועקצודרייען אדער אפשטעלן. שניי וואס בלאזט פון הינטער׳ן שארער
ָאוט אומשטענדן. דרייווערס  -טרָאק קען שטארק רעדוצירן זעעוודיגקייט אדער פאראורזאכן ווייט

טרָאקס אדער נאכפארן צו נאענט. די זיכערסטע פלאץ - לן נישט פרובירן פארבייגיין שארערזא
טרָאקס וואו דער שאסיי איז שוין -פאר דרייווערס איז צו דרייוו׳ען גוט אפגעזונדערט פון די שארער 

  אפגערוימט און באזאלצן. פרובירט קיינמאל נישט צו באכאפן א שניי שארער בשעת עס ארבעט.

  
  קורצשלוסן 

  רופט אייער יוטיליטי פירמע צו הערן די ארטיגע פאררעכטונג סקעדזשּולס. •

לעשט אויס אדער שאלטערט אויס לייטס און מעבל צו פארמיידן דאס איבערלאדענען די סירקוט  •
ווען עלעקטריציטעט ווערט צוריקגעשטעלט; לאזט איין לייט אנגעצינדן צו זעהן ווען די  

  צוריקגעקומען. עלעקטריציטעט איז 

אויב די הייצונג לעשט זיך אויס דורכאויס א ווינטער שטורעם, האלט זיך ווארעם דורכן פארמאכן  •
  סיי וועלכע צימערן וואס איר דארפט נישט.

  
  צו באריכטן אן עלעקטריציטעט קורצשלוס, רופט:

• Central Hudson :800-527-2714   

• Con Edison: 800-752-6633  

  800-867-5222נעשענעל גריד:  •

• NYSEG :800-572-1131  

• O&R :877-434-4100   

• PSEG-LI :800-490-0075  

• RG&E :800-743-1701  

  
  הייצונג זיכערהייט



נוצט נאר זיכערע מקורות פון אלטערנאטיווע הייצונג ווי א פייערּפלעיס, א קליינע גוט   •
  אויסגעלופטערטע האלץ אדער קויל אויוון אדער א רוקעוודיגע צימער הייצערס.

  פאלגט אייביג אויס די אנווייזונגען פון די פירמע. •

עיס, א האלץ אויוון א.ד.ג., מאכט  ווען איר נוצט אלטערנאטיווע הייצונג מיטלען ווי א פייערּפל •
  אייביג זיכער אז די רויעך ווערט גוט אויסגעלופטערט.

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

  האט א פייער עקסטינגווישער און סמָאוק דידעקטערס און מאכט זיכער אז זיי ארבעטן. •

אפט( הייצונג אין צוגאב צו אייער רעגלמעסיגע הייצונג אויל, אדער אלץ  אויב איר נוצט קעראסין )נ  •
 אן עמערדזשענסי מיטל פאר הייצונג, פאלגט נאך די פאלגנדע זיכערהייט טיּפס:  

o .פאלגט אויס די אנווייזונגען פון די פירמע  

  נוצט נאר די ריכטיגע אויל פאר אייער יוניט. ▪

  פילט אן די אויל נאר אינדרויסן און נאר ווען די יוניט איז אפגעקילט. ▪

האלט די הייצער צום ווייניגסטנס דריי פיס אוועק פון מעבל און   ▪
  אנדערע אביעקטן וועלכע קענען כאפן פייער.

קן  ווען איר נוצט די הייצונג, נוצט די אייזענע צודע ▪
  )סעיפגַארדס( און לופטערט גוט אויס.

  
  .dhses.ny.gov/safetyפאר מער זיכערהײט טיּפס, באזוכט 

  
ברויכן אין ניו יארק סטעיט איידער, דורכאויס אדער נאך א  פאר אלע נישט קיין עמערדזשענסי סערוויס גע

  .nys.org211אדער באזוכט  211שטורעם, רופט 
  

   איבער די אפטיילונג פון היימלאנד זיכערהייט און עמערדזשענסי סערוויסעס 
די דיוויזיע פון היימלאנד זיכערהייט און עמערדזשענסי סערוויסעס שטעלט צו פירערשאפט, 

און  -, זיך ערהוילן פון-, רעאגירן צו-, זיך גרייטן פאר-, באשיצן פון-קאארדינאציע און שטיצע צו פארמיידן
אויף  DHSESפאר מער אינפארמאציע, געפונט  פארמינערן קאטאסטראפעס און אנדערע נויטפעלער. 

 .  dhses.ny.govאדער באזוכט   טוויטער, אויף פייסבוק
  
  

###  
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