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GUBERNATOR HOCHUL APELUJE DO MIESZKAŃCÓW STANU NOWY JORK O 
PRZYGOTOWANIE SIĘ NA POTĘŻNY SZTORM NOR'EASTER, KTÓRY WEDŁUG 
PROGNOZ MA UDERZYĆ WE WSCHODNIE REJONY STANU OD PONIEDZIAŁKU  

  
Długotrwałe opady śniegu mogą spowodować, że w części regionu Capital i Mid-

Hudson spadnie do dwóch stóp lub więcej śniegu  
  

Przewiduje się opady śniegu od 8 do 18 cali w większości regionu Capital 
Region, Central New York, Mid-Hudson, Mohawk Valley i regionach North 

Country  
  

Z powodu obfitych opadów mokrego śniegu i silnego wiatru istnieje ryzyko 
wystąpienia przerw w dostawie prądu na obszarach dotkniętych klęską 
żywiołową; w poniedziałek wieczorem do środy rano spodziewane są 

niebezpieczne warunki podróżowania  
  

Gubernator Hochul apeluje, aby nie podejmować zbędnych podróży w regionach 
dotkniętych katastrofą, zwłaszcza we wtorek, gdy widoczność będzie bardzo 

ograniczona  
  

W mieście Nowy Jork i na Long Island może spaść do jednego cala śniegu, a 
opady deszczu mogą spowodować niewielkie zalanie wybrzeża  

  
  

Gubernator Kathy Hochul zaapelowała dziś do mieszkańców stanu Nowy Jork, aby 
przygotowali się w ten weekend na potężną burzę śnieżną, która według prognoz 
będzie oddziaływać na wschodnie regiony stanu od poniedziałku do wtorku wieczorem. 
W tym okresie w regionach Capital Region, Central New Jork, Mid-Hudson, Mohawk 
Valley i North Country może spaść do 18 stóp śniegu. W wyżej położonych obszarach 
w regionach Capital i Mid-Hudson, gdzie spodziewane są największe akumulacje 
śniegu, do środy rano może spaść ponad dwie stopy śniegu. W regionach Western 
New York i Finger Lakes w wyniku burzy może spaść do ośmiu cali śniegu. Lekki śnieg 
może pojawić się w niektórych miejscach w poniedziałek rano, jednak cięższe opady 
rozpoczną się już w poniedziałek po południu i potrwają do wtorku wieczorem. Śnieg 
będzie mokry i ciężki, a porywisty wiatr o prędkości do 45 mil na godzinę we wtorek 
zwiększy szanse na przerwy w dostawie prądu i związane z tym skutki. Gubernator 
Hochul zwraca się do mieszkańców stanu Nowy Jork mieszkającym i pracującym w 



tych regionach, aby unikali wszelkich niepotrzebnych podróży, ponieważ śliskie 
nawierzchnie i ograniczona widoczność wpłyną na dojazdy w poniedziałek wieczorem, 
przez cały wtorek i prawdopodobnie w środę rano. Przewiduje się, że w mieście Nowy 
Jork i Long Island spadnie mniej niż cal śniegu, jednak deszcz na tym obszarze może 
spowodować niewielkie powodzie przybrzeżne.  
  
„Mieszkańcy stanu Nowy Jork powinni przygotować się na system pogodowy, który 
przyniesie znaczne opady śniegu we wschodnich częściach stanu, szczególnie na 
obszarach wzdłuż rzeki Hudson i wokół Capital Region”, powiedziała gubernator 
Hochul. „Poleciłam agencjom stanowym, aby przygotowały zasoby reagowania 
kryzysowego i pozostawały w gotowości do pomocy samorządom, jeśli zajdzie taka 
potrzeba. Wszystkie osoby przebywające w regionach dotkniętych przez burzę 
powinny przygotować się na dwu- lub trzydniowe opady śniegu i niebezpieczne 
warunki podróżowania”.  
  
Komisarz Wydziału Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Służb Ratowniczych, Jackie 
Bray, powiedziała: „Ta burza śnieżna to obejmujące wiele dni wydarzenie, które 
sprawi, że podróżowanie będzie niezwykle trudne i niebezpieczne w części stanu NY. 
Mieszkańcy stanu Nowy Jork mieszkający i pracujący we wschodniej części stanu, 
zwłaszcza w regionach Capital i Mid-Hudson, powinni zwracać baczną uwagę na 
lokalne prognozy pogody, ograniczyć niepotrzebne podróże i przygotować się na 
przerwy w dostawie prądu”.  
  
Ostrzeżenie przed burzą śnieżną obowiązuje obecnie dla całej wschodniej części 
stanu Nowy Jork, na północ od miasta Nowy Jork. Dodatkowe ostrzeżenia i/lub 
zalecenia pogodowe zostaną prawdopodobnie wydane w najbliższych dniach. 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 ds. Zarządzania Kryzysowego są w 
kontakcie ze swoimi lokalnymi odpowiednikami, aby sprawnie reagować na prośby o 
pomoc.  
  
Wydział jest przygotowany, aby w razie potrzeby udostępnić następujące środki i 
zasoby z zapasów stanowych:  

• 1489 generatorów  
• 536 pilarek łańcuchowych  
• 964 przenośne grzejniki  
• 39 948 racji żywnościowych MRE  
• 552 260 butelek i puszek wody  
• 9105 łóżek polowych  

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%7Cd8096d42445043a4401308db231e7828%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638142386123016570%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=%2FJqtsVsyYhXoc8dUlgs6cJuS3aDELDPQAHNpsJKgwjY%3D&reserved=0
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%7Cd8096d42445043a4401308db231e7828%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638142386123016570%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=%2FJqtsVsyYhXoc8dUlgs6cJuS3aDELDPQAHNpsJKgwjY%3D&reserved=0


• 9641 koców  
• 11 220 poduszek  

  

Departament Transportu (Department of Transportation)  
Departament Transportu jest przygotowany do reagowania, mając do dyspozycji ponad 
3631 operatorów i nadzorców w całym stanie. Aby wesprzeć działania związane z 
opadami śniegu i lodem w najbardziej newralgicznych obszarach, oddelegowano 
łącznie 76 pracowników, w tym 63 operatorów pługów, 11 nadzorców i 2 instruktorów 
obsługi sprzętu. Będą oni rozlokowani w następujący sposób:  

• Capital Region: Wsparcie przez 10 operatorów pługów i 2 nadzorców z 
zachodniej części regionu Southern Tier  

• Central New York Wsparcie przez 3 operatorów pługów i 1 instruktora z 
zachodniej części regionu Southern Tier  

• Mid-Hudson: Wsparcie przez 6 operatorów pługów, 1 nadzorcy i 2 instruktorów 
operatorów sprzętu z regionu Finger Lakes  

o Wsparcie przez 24 operatorów pługów i 5 nadzorców z regionu Western 
New York  

o Wsparcie przez 20 operatorów pługów i 2 nadzorców z Long Island  

  

Potrzeba zaangażowania dodatkowych zasobów będzie na bieżąco oceniana w miarę 
rozwoju sytuacji.  
  
Regionalne ekipy są obecnie zaangażowane w działania związane z reagowaniem na 
śnieg i lód oraz przygotowaniami. Wszystkie zamieszkane lokalizacje będą 
nadzorowane całodobowo przez personel operacyjny podczas zdarzenia i 
priorytetowych operacji usuwania jego skutków. Cały dostępny sprzęt 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:  

• 1617 dużych pługów śnieżnych  
• 154 średnie pługi  
• 52 pługi ciągnięte  
• 344 dużych ładowarek  
• 37 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.  
  

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.511ny.org%2F&data=05%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7Cd8096d42445043a4401308db231e7828%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638142386123016570%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=3gA97EQ%2FtU1t2hoc5uRiEAiowIIkyhwEymXnSGjcHZ4%3D&reserved=0


Zarząd Autostrad (Thruway Authority)  
Zarząd Autostrad pozostaje w gotowości do usuwania skutków burzy śnieżnej, 
dysponując 680 operatorami i nadzorcami dostępnymi w całym stanie.  
  
Zarząd Autostrad rozmieszcza dodatkowy personel i duże pługi ze swojego oddziału w 
Buffalo, aby wesprzeć operacje związane ze śniegiem i lodem we wschodniej części 
stanu Nowy Jork. Personel obecnie monitoruje burzę, a dodatkowi operatorzy i sprzęt 
mogą zostać rozmieszczeni, jeśli zajdzie taka potrzeba.  
Poniżej podano liczbę sprzętu i zasobów w całym stanie:  

• 357 dużych i średnich pługów śnieżnych  
• 11 pługów ciągniętych  
• 68 ładowarek  
• Ponad 117 000 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.  
  
Departament ds. Usług Publicznych (Department of Public Service)  
Przedsiębiorstwa użyteczności publicznej nadzorowane przez Departament Usług 
Publicznych dysponują około 7500 pracownikami dostępnymi w całym stanie, którzy 
mogą zaangażować się w działania związane z naprawą i odbudową związanymi z 
zimową pogodą w tym tygodniu.  
  
Obejmuje to następujące uzupełniające zasoby zewnętrzne:  

• 765 zewnętrznych pracowników zajmujących się naprawą linii energetycznych i 
serwisem dla National Grid's East i Central Division  

• 450 zewnętrznych pracowników zajmujących się naprawą linii energetycznych i 
pracami drzewnymi zapewnionych przez NYSEG i RG&E,  

• 125 pracowników zewnętrznych linii energetycznych dla Central Hudson  
• 380 pracowników zewnętrznych linii energetycznych dla Con Edison  
• 330 pracowników zewnętrznych linii energetycznych dla Orange & Rockland  

  

Pracownicy DPS będą śledzić pracę przedsiębiorstw użyteczności publicznej przez 
cały czas trwania zdarzenia i zapewnią, że przedsiębiorstwa skierują odpowiedni 
personel do regionów, które mogą zostać najbardziej poszkodowane.  
  

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%7Cd8096d42445043a4401308db231e7828%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638142386123016570%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=STH%2Fcv%2BIAIsNJpkH52AxBRlmKdKFjU1Ja0pCZcR%2BXNA%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%7Cd8096d42445043a4401308db231e7828%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638142386123016570%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=pVdOrch0WPE89kp17LQrjHYGLgMNEtOahIaTVpCR1dc%3D&reserved=0


Na stronie internetowej DPS poświęconej przerwom w dostawie usług można znaleźć 
wskazówki, co należy zrobić, jeśli usługi zostały przerwane.  
  
Policja stanu Nowy Jork (New York State Police)  
Policja Stanu Nowy Jork będzie dodawać dodatkowe patrole oraz rozmieszczać 
skutery śnieżne i pojazdy terenowe do natychmiastowej reakcji w obszarach, które 
zostaną dotknięte przez burzę. Wszystkie pojazdy z napędem na cztery koła zostały 
już rozmieszczone, a wszystkie awaryjne urządzenia zasilające i komunikacyjne 
zostały przetestowane.  
  
Departament Ochrony Środowiska (Department of Environmental Conservation, 
DEC)  
Funkcjonariusze Departamentu Ochrony Środowiska, leśniczy, personel zarządzania 
kryzysowego i personel regionalny są w stanie gotowości i monitorują rozwój sytuacji, 
aktywnie patrolując tereny i elementy infrastruktury, które ucierpiały wskutek trudnych 
warunków atmosferycznych. Wszystkie dostępne zasoby są przygotowane do pomocy 
w nagłych wypadkach.  
  
DEC radzi odwiedzającym tereny narciarskie, aby byli świadomi i przygotowani na 
warunki lawinowe ze względu na pogodę, która może zwiększyć ryzyko lawin na 
osuwiskach lub stromym, otwartym terenie. Więcej informacji jest dostępnych na 
stronie https://www.dec.ny.gov/outdoor/950.html.  
  
Bezpieczeństwo i przygotowanie do zimowych wędrówek są niezwykle ważne bez 
względu na możliwości fizyczne i cel podróży. Odpowiednie przygotowanie się do 
warunków zimowych jest niezbędne, aby jazda była przyjemniejsza i bezpieczniejsza. 
Dodatkowe informacje na temat zimowych wędrówek są dostępne na 
stronie https://www.dec.ny.gov/outdoor/112826.html.  
  
Departament Ochrony Środowiska przypomina osobom odpowiedzialnym za usuwanie 
i utylizację śniegu na dużą skalę, by przestrzegały najlepszych praktyk zarządzania, 
które pomogą zapobiec podtopieniom i ograniczyć możliwość pogorszenia jakości 
wody przez zanieczyszczenia takie jak sól, piasek, oleje, śmieci i inne pozostałości w 
śniegu. Pozbywanie się śniegu w lokalnych potokach i strumieniach może tworzyć 
zapory lodowe, które mogą powodować powodzie na pobliskich terenach. Publiczne i 
prywatne podmioty odpowiedzialne za odśnieżanie powinni być świadome tych kwestii 
bezpieczeństwa podczas i po burzy śnieżnej. Dodatkowe informacje są dostępne na 
stronie https://www.dec.ny.gov/docs/water_pdf/togs5111new.pdf.  
  
Biuro Parków, Rekreacji i Ochrony Zabytków (Office of Parks, Recreation and 
Historic Preservation)  
Policja parkowa stanu Nowy Jork i personel parków są w stanie gotowości i uważnie 
monitorują warunki atmosferyczne oraz ich skutki. Sprzęt do reagowania został 
zatankowany, przetestowany i przygotowywany do usuwania skutków burzy. Parki 
Stanowe dysponują dziewięcioma ekipami prawników, które mogą być wysłane w razie 
potrzeby. Osoby odwiedzające parki powinny sprawdzić stronę 

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fdps.ny.gov%2Futility-service-interruptions&data=05%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7Cd8096d42445043a4401308db231e7828%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638142386123016570%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=651zHtnJw8bf8thFOSc3Tv2dLj2uip09KcNteDAKV48%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.dec.ny.gov%2Foutdoor%2F950.html&data=05%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7Cd8096d42445043a4401308db231e7828%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638142386123016570%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=EAcIW0dFRM%2F3LZRYpLlbD7288x0WtNeXVbVN8qY73eg%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.dec.ny.gov%2Foutdoor%2F112826.html&data=05%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7Cd8096d42445043a4401308db231e7828%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638142386123016570%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=5sif4N2eFo0zJXReVO5iWuyQdfUDnR5FrjAcGxvbncs%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.dec.ny.gov%2Fdocs%2Fwater_pdf%2Ftogs5111new.pdf&data=05%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7Cd8096d42445043a4401308db231e7828%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638142386123016570%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=yoARabf9FuWuEWv6TD55F4SiyRJDxBE9m2P0uNB6lmQ%3D&reserved=0


internetową parks.ny.gov lub skontaktować się telefonicznie z biurem lokalnego parku, 
aby uzyskać najnowsze informacje na temat godzin jego otwarcia i zamknięcia.  
  
Zalecenia dotyczące bezpieczeństwa  
Podróżowanie  
Oto niektóre z najważniejszych zaleceń dotyczących bezpiecznej jazdy:  

• Nie jedź samochodem, jeśli nie jest to konieczne.  
• 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 dostosuj 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:  

o Central Hudson: 800-527-2714  
o Con Edison: 800-752-6633  
o National Grid: 800-867-5222  
o NYSEG: 800-572-1131  
o O&R: 877-434-4100  
o PSEG-LI: 800-490-0075  
o 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.  

• Przy korzystaniu z alternatywnych źródeł ciepła takich jak kominek, piec na 
drewno itp. zawsze upewnij się, że masz odpowiednią wentylację. Zawsze 
przestrzegaj instrukcji producenta.  

• 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 poniższych 
wskazówek dotyczących bezpieczeństwa:  

o Przestrzegaj instrukcji producentów.  
o Używaj tylko właściwego paliwa dla swojego urządzenia.  
o Uzupełniaj paliwo tylko na zewnątrz i tylko wtedy, gdy urządzenie jest 

chłodne.  
o Trzymaj grzejnik w odległości co najmniej trzech stóp od mebli i innych 

łatwopalnych przedmiotów.  
o 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, 
przygotowania i reagowania na ich wystąpienie oraz podejmowania działań 

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fdhses.ny.gov%2Fsafety&data=05%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7Cd8096d42445043a4401308db231e7828%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638142386123016570%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=WI1IrSkr8L6vsVFFxq180xkx7Kfixgu14SYxbfS3peA%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2F211nys.org%2F&data=05%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7Cd8096d42445043a4401308db231e7828%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638142386123172810%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=JU%2BgHsQSjKcMm93mhUk1Y6jRLZTK1BKkFp%2FAOyTaMZo%3D&reserved=0


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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