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GUBERNATOR HOCHUL APELUJE DO MIESZKAŃCÓW STANU NOWY JORK O 
PRZYGOTOWANIE SIĘ NA BURZĘ ŚNIEŻNĄ, KTÓRA W TEN WEEKEND 

PRZYNIESIE ZNACZNE OPADY ŚNIEGU W STANIE NOWY JORK  
  

W częściach regionu Capital Region, Mohawk Valley i North Country 
spodziewane są opady śniegu do wysokości 1 stopy, lokalnie większe, od piątku 

wieczorem do soboty wieczorem  
  

Na południowym brzegu jeziora Ontario do soboty może spaść do ośmiu cali 
śniegu; w innych częściach stanu od trzech do sześciu cali śniegu, wystąpi 

mieszanka mrozu i/lub marznącego deszczu  
  

Podmuchy wiatru w całym stanie w połączeniu z ciężkim śniegiem i marznącą 
mieszanką opadów zwiększą ryzyko powstania trudnych warunków 

podróżowania w piątek i sobotę  
  
  

Gubernator Kathy Hochul apelowała dzisiaj do mieszkańców stanu Nowy Jork o 
przygotowanie się na kolejny system burzy śnieżnej, który prawdopodobnie przyniesie 
opady śniegu, opady mieszane i silne porywy wiatru, począwszy od piątku wieczorem i 
trwając do soboty po południu. W wielu częściach regionu Capital Region, Mohawk 
Valley i North Country może spaść nawet stopa śniegu, a w regionach położonych 
wzdłuż południowego brzegu jeziora Ontario – do ośmiu cali. W innych częściach 
stanu może spaść od trzech do sześciu cali śniegu i wystąpić wiatr o prędkości 35 mil 
na godzinę. W niektórych rejonach opady śniegu mogą mieszać się z mżawką i/lub 
marznącym deszczem, co może zmniejszyć ego ilość, nadal powodując trudne warunki 
podróżowania. Gubernator Hochul apeluje do mieszkańców stanu Nowy Jork o 
monitorowanie lokalnych prognoz pogody i zachowanie szczególnej ostrożności 
podczas podróżny regiony dotknięte opadami.  
  
„W stanie Nowy Jork zima jeszcze się nie skończyła, ponieważ w najbliższy weekend 
w większości stanu wystąpią opady śniegu, śniegu z deszczem, marznącego deszczu i 
silnego wiatru”, powiedziała gubernator Hochul. „Agencje stanu przygotowują środki 
reagowania kryzysowego i jesteśmy gotowi, jeśli będzie to konieczne, pomóc 
samorządom lokalnym. Planując podróż w ten weekend, zwróćmy uwagę na lokalną 
prognozę pogody i dajcie sobie dodatkowy czas na bezpieczne dotarcie do celu”.  
  



Komisarz Wydziału Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Służb Ratowniczych stanu 
Nowy Jork, Jackie Bray, powiedziała: „Wczesna marcowa burza śnieżna, z 
możliwością wystąpienia intensywnych opadów śniegu i mroźnej mieszanki zimowych 
opadów, utrudni podróżowanie w piątek wieczorem w dotkniętych rejonach. Śnieg 
będzie ciężki i mokry, co utrudni jego usuwanie łopatą lub pługiem. W ten weekend 
zachowajmy szczególną ostrożność, jeśli wybieracie się w drogę”.  
  
Od piątku po południu do soboty wieczorem w regionach Capital Region, North 
Country i Mohawk Valley ogłoszono ostrzeżenie przed burzą śnieżną. W związku z tym 
zjawiskiem pogodowym w całym kraju mogą zostać wydane inne ostrzeżenia, 
komunikaty i zalecenia. Pełny wykaz alertów pogodowych w danym obszarze można 
znaleźć na stronie internetowej Krajowej Służby Pogodowej (National Weather 
Service).  
  
Stan przygotowania agencji  
  
Wydział ds. Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Służb Ratowniczych (Division of 
Homeland Security and Emergency Services)  
Wydział aktywnie monitoruje prognozę pogody i koordynuje reakcję władz stanu na to 
wydarzenie pogodowe. Pracownicy Biura Zarządzania Kryzysowego są w kontakcie z 
miejscowościami i są przygotowani do ułatwiania próśb o pomoc ze strony władz 
lokalnych i rozmieszczania zasobów z zapasów stanu, jeśli będzie to konieczne.  
  
Departament ds. Usług Publicznych (Department of Public Service)  
Zakłady użyteczności publicznej w stanie Nowy Jork dysponują około 6125 
pracownikami, którzy mogą zaangażować się w szacowanie szkód, zabezpieczanie 
przewodów, reagowanie, naprawę i odbudowę związanych z tą zimową pogodą w tym 
tygodniu. Obejmuje to dodatkowych 125 pracowników zajmujących się powalonymi 
liniami zewnętrznymi i drzewami zapewnionych przez National Grid oraz dodatkowych 
500 pracowników zajmujących się powalonymi liniami zewnętrznymi i drzewami 
zapewnionych przez NYSEG i RG&E. Pracownicy Departamentu 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.  
Na stronie internetowej DPS poświęconej przerwom w dostawie usług można znaleźć 
wskazówki, co należy zrobić, jeśli usługi zostały przerwane.  
  

Departament Transportu (Department of Transportation)  

Stanowy Departament Transportu jest przygotowany na tę wielopłaszczyznową, 
ogólnokrajową burzę śnieżną, dysponując 3614 pracownikami nadzoru i operatorami. 
Regionalne ekipy są obecnie zaangażowane w działania związane z reagowaniem na 
śnieg i lód oraz przygotowaniami. Wszystkie zamieszkane lokalizacje będą 
nadzorowane 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu przez personel operacyjny 
podczas zdarzenia i priorytetowych operacji usuwania jego skutków.  
  

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Falerts.weather.gov%2Fcap%2Fny.php%3Fx%3D1&data=05%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7C8471f86933084bc261fb08db1b7e0b11%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638134000425371487%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=gf3AS0mMgiHoe5znKyZb0RHuweEOuqCppYBPcnYcEvQ%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fdps.ny.gov%2Futility-service-interruptions&data=05%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7C8471f86933084bc261fb08db1b7e0b11%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638134000425371487%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=7k7s30A5q39F39FhwI1EEagXUbBv8i%2F4WPXZ60%2FYStk%3D&reserved=0


Aby wesprzeć działania związane ze śniegiem i lodem w obszarach krytycznych, 25 
operatorów zostanie oddelegowanych z Long Island do regionu Mid-Hudson. Potrzeba 
zaangażowania dodatkowych zasobów będzie na bieżąco oceniana w miarę rozwoju 
sytuacji.  
  
Cały dostępny sprzęt do odśnieżania i usuwania lodu jest gotowy do użycia. We 
wszystkich głównych zamieszkanych lokalizacjach dotkniętych śnieżycą zespoły 
techników będą przez całą dobę dokonywać napraw i obsługiwać pojazdy 
serwisowe.Sprzęt na terenie stanu jest dostępny w następujących ilościach:  

• 1596 dużych pługów śnieżnych  
• 154 średnie pługi  
• 50 pługów holowniczych  
• 340 dużych ładowarek  
• 36 odśnieżarek  

  
Aby uzyskać informacje o podróży w czasie rzeczywistym, kierowcy powinni zadzwonić 
pod numer 511 lub odwiedzić stronę internetową www.511NY.org lub stronę mobilną 
pod adresem m.511ny.org, oficjalne źródło informacji o ruchu drogowym i podróży w 
stanie Nowy Jork.  
  
Thruway Authority  
Personel agencji Thruway Authority monitoruje prognozę pogody i jest w gotowości, 
mając do dyspozycji 680 operatorów i kierowników. Poniżej podano liczbę sprzętu i 
zasobów w całym stanie:  

• 355 duże i średnie pługi śnieżne  

• 11 pługów ciągniętych  

• 67 ładowarek  
• Ponad 114 000 ton soli dostępnych od ręki  

  
Do ostrzegania kierowców o warunkach atmosferycznych na Thruway wykorzystywane 
są tablice ostrzegawcze i media społecznościowe.  
  
Thruway Authority zachęca kierowców do pobrania aplikacji mobilnej, która jest 
dostępna za darmo na iPhone'y i urządzenia z systemem Android. Aplikacja zapewnia 
kierowcom bezpośredni dostęp do informacji o ruchu drogowym w czasie 
rzeczywistym, kamer drogowych na żywo oraz pomocy w nawigacji podczas jazdy. 
Kierowcy mogą także subskrybować wiadomości e-mail TRANSalert zawierające 
najnowsze informacje o warunkach drogowych na Thruway.  
  
Policja stanowa  
Policja stanowa będzie monitorować warunki i przydzielać dodatkowe patrole do 
obszarów, które w znacznym stopniu zostały dotknięte przez warunki atmosferyczne. 
Do dyspozycji są wszystkie pojazdy z napędem na cztery koła i pojazdy specjalne, w 
tym pojazdy terenowo-użytkowe i skutery śnieżne.  

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.511ny.org%2F&data=05%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7C8471f86933084bc261fb08db1b7e0b11%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638134000425371487%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=jbGKgwc9Haxe7msRjFbk%2BpsGChz%2FLcTdkOBJ2lwE6JQ%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.thruway.ny.gov%2Ftravelers%2Fmobile-app.html&data=05%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7C8471f86933084bc261fb08db1b7e0b11%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638134000425371487%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=AkNw8ghQQrTyC8QJWk08QhznrLgIO8TqpM4mEuQ%2BbAw%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwwwapps.thruway.ny.gov%2Ftas%2F&data=05%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7C8471f86933084bc261fb08db1b7e0b11%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638134000425684373%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=PTcETuUNQrC4k3t2%2F3sPqP1ksizB7FEPsev52%2Bi4sA0%3D&reserved=0


  
Zalecenia dotyczące bezpieczeństwa  
  
Podróżowanie  

• Oto niektóre z najważniejszych zaleceń dotyczących bezpiecznej jazdy:  
• Nie prowadź samochodu, 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  

• Skontaktuj się ze swoim zakładem energetycznym, 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:  

- 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 
https://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.  
  
O Wydziale 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, 

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fdhses.ny.gov%2Fsafety&data=05%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7C8471f86933084bc261fb08db1b7e0b11%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638134000425684373%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=DSzoPeFYsCs7oUIMn7tLNVbPPbkSNe7bFXjG%2BdzRims%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2F211nys.org%2F&data=05%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7C8471f86933084bc261fb08db1b7e0b11%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638134000425684373%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=sVB5EboAEajHa4UFojzKe5Ode9%2FYfTXdBP2CgLoZV7g%3D&reserved=0


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.  
  

###  
  

 
Dodatkowe wiadomości są dostępne na stronie www.governor.ny.gov 
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