
 
 גאווערנער קעטי האקול  3/13/2023  אויף תיכף ארויסצוגעבן:

 
 

גאווערנער האקול וועט דערקלערן סטעיט ָאוו עמערדזשענסי פאראויס פון גרויסע נאר'איסטער  
   פארשאצונג צו אפעקטירן אפסטעיט ראיאנען דעם וואך

   
פארשפרייטע עלעקטריציטעט קורצשלוסן אין באטראפענע ערטער צוליב שווערע, -סכנה פון ברייט

נאסע שניי און בוזשעווענדע ווינטן; געפארפולע רייזע אומשטענדן ערווארטעט פאר מאנטאג אוונט  
   ביז מיטװאך אינדערפרי

   
שיקט ארויס מער סטעיט אגענטור ארבעטער און הילף צו באטראפענע ערטער,  האקול גאווערנער

אקטיוויזירט ניו יארק נאציאנאלע ארמיי פאראויס פון שטורעם צו העלפן סטעיט'ס אפרוף אין  
   האדסאן ראיאנען-קאפיטאל און מיד

   
דיגע טראקטאר טרעילערס ווערן  אוונט מאנטאג נאכט וועלן אלע טענדאם און ליי 8אנגעפאנגען 
  21Bעקזיט  I-87און לענג פון בערקשיר ספור פון  36עקזיט  I-90ביז  17עקזיט  I-87פארבאטן פון 

   צו מאסאטשוסיטס גרעניץ, ענליכע פארבאטונגען וועלן זיין אין קראפט אויף נאך אינטערסטעיטס
   

נויטיגע רייזעס אין באטראפענע ראט זיך נישט ארויסצולאזן אויף אומ האקול גאווערנער
   אויף דינסטאג ווען עס וועט זיין גאר שווערע צו זעהן  איבערהויפט ראיאנען,

   
   

האט היינט ארויסגעשיקט מער הילף און ארבעטער צו צענדליגע ראיאנען   האקול גאווערנער קעטי
ביז   נאכט און ווייטער אנטאגשטורעם אנגעפאנגען מ-ערווארטעט צו זיין באטראפן פון אן ערנסטע שניי

האדסאן,  -פארשפרייטע געגנטער אין די הויפטשטאט ראיאן, צענטראל ניו יארק, מיד-מיטוואך. ברייט
מאוהאק וואלי און נארט קאנטרי ראיאנען קענען מעגליך זעהן ביז אזויפיל ווי צוויי פוס פון שניי דורכאויס  

האדסאן ראיאנען, וואו די מערסטע אנגעזאמלטע  -מיד  די טעג. העכערע פלעצער אין די הויפטשטאט און
שניי איז ערווארטעט, קענען באקומען ביז דריי פיס שניי ביז מיטװאך אינדערפרי. די מערב ניו יארק און  

אינטשעס שניי אדער מער ביז מיטוואך. פאר די   8פינגער לעיקס ראיאנען קענען זעהן ביז אזויפיל ווי 
  45נאסע שניי זיך אנהויבן מאנטאג נאכט און בוזשעווענדע ווינטן ביז אזויפיל ווי ראיאנען, וועט שווערע, 

מ.פ.ש. אויף דינסטאג וועלן פארגרעסערן די אויסזיכטן פון עלעקטריציטעט קורצשלוסן און פארבינדענע  
ניי,  ש שאדנס. ניו יארק סיטי און לאנג איילענד זענען ערווארטעט צו באקומען ביז צוויי אינטשעס פון

     וועט על פי רוב דורכגיין רעגנס וואס קענען פאראורזאכן לייכטע פארפלייצונגען אויף די ברעגעס. אבער
   

אוונט אויף   8דער גאווערנער וועט דערקלערן א סטעיט אוו עמערדזשענסי וואס גייט אריין אין קראפט 
 ,Albany, Broome, Cayuga, Chenango, Columbia, Cortlandמאנטאג, און נעמט אריין 

Delaware, Dutchess, Essex, Fulton, Greene, Hamilton, Herkimer, Lewis, Madison, 
Montgomery, Oneida, Onondaga, Ontario, Orange, Oswego, Otsego, Putnam, 

Rensselaer, Saratoga, Schenectady, Schoharie, Schuyler, Seneca, Sullivan, Tioga, 
Tompkins, Ulster, Warren, Washington, Wayne, Yates .און דערנעבנדע קאונטיס   



   
טעג געשעעניש וואס וועט ברענגען ביז אזויפיל ווי  -פאר א מערערע "ניו יארקער זאלן זיך יעצט צוגרייטן

האדסאן -דריי פיס פון שניי אין געוויסע טיילן פון די קאפיטאל ראיאן און מיד
"סטעיט אגענטורן האבן פארברענגט די סוף וואך צוצוגרייטן   האקול געזאגט. גאווערנער האט ראיאן," 

איז אין כסדר'דיגע פארבינדונג מיט לאקאלע באאמטע, און מיר  עמערדזשענסי אפרוף הילף, מיין טיעם 
די שטורעם וועט שאפן   צו העלפן מיט עמערדזשענסי אפרוף. האבן אקטיוויזירט די נאציאנאלע ארמיי

סכנה'דיגע ראוד צושטאנדן דורכאויס מיטוואך צופרי, און איך מוטיג ניו יארקער אין באטראפענע 
רהיים און פארמיידן סיי וועלכע אומנויטיגע רייזע צו ערלויבן שארער ארבעטער געגענטער צו בלייבן אינדע 

  צו טון זייער ארבעט." 
  

 Division ofניו יארק סטעיט אפטיילונג פון היימלאנד זיכערהייט און עמערדזשענסי סערוויסעס )
Homeland Security and Emergency Services, DHSES  קאמישאנער דזשעקי ברעי האט )

"די פארגעשאצטע שניי סך הכל פאר דעם ווינטער שטורעם האלט אין איין שטייגן, און די וואג   געזאגט,
מ.פ.ש. ווינטן וועלן כמעט זיכער אראפברענגען צווייגן פון ביימער און   45פון די שניי אינאיינעם מיט די 

לאנירן פאר צוויי ביז דריי טעג פון סכנה'דיגע ווינטער וועטער  עלעקטריציטעט ליניעס. ניו יארקער זאלן פ
האלט אייער טעלעפאנען און אנדערע געצייג   נויטיג, און אנגעהויבן היינט נאכט. נאר אויב רייזע איז זייער

   געטשארדזשט אין פאל איר דארפט רופן פאר הילף דורכאויס א קורצשלוס." 
   

אין צוגרייטונג פאר די שטורעם, וועט די ניו יארק סטעיט טראוועי אוטאריטעט פארבאטן אלע טענדאם 
  -)ניובארג  17עקזיט  I-87אוונט פון   8און ליידיגע טראקטאר טרעילערס אנגעהויבן פון מאנטאג, 

פון די בערקשיר   ( און די לענגI-81 -בינגהעמטאן - )וואסערטאון  36עקזיט  I-90( ביז I-84 -סקרענטאן 
   צו די מאסאטשוסיטס גרעניץ(. 21Bעקזיט  I-87ספור )

   
האט   NYSDOTווי אויך, אין צוזאמענארבעט מיט ניו יארק סטעיט פאליציי און די טראוועי אוטאריטעט, 

    ארויסגעגעבן די פאלגנדע קאמערציאלע וויהיקל באגרעניצונגען:

• I-84 אוונט, קיין טענדאם אדער ליידיגע טראקטאר טרעילערס 8: פולע לענג. אנגעהויבן   
• I-88 .אוונט, קיין טענדאם אדער ליידיגע טראקטאר טרעילערס 8אנגעהויבן : פולע לענג   
• (I-87 אלבאני :)אוונט, קיין טענדאם אדער ליידיגע   8פלאטסבורג. אנגעהויבן   צו )נארטוועי

   טראקטאר טרעילערס
• I-90 :I-87  אוונט, קיין טענדאם אדער ליידיגע טראקטאר  8צו בערקשיר ספור. אנגעהויבן

   טרעילערס
• I-81 :PA  אוונט, "טראקס נוצט רעכטע ליניע" ווארענונג 8ליניע צו סירעקיוס. אנגעהויבן   
   אוונט, "טראקס נוצט רעכטע ליניע" ווארענונג 8: מידלטאון ביז בינגהעמטאן. אנגעהויבן 17רּוט  •

   
רח טייל פון ניו  מערערע ווינטער שטורעם ווארענונגען און מעלדונגען זענען אין קראפט פאר די גאנצע מז

יארק סטעיט, צפון פון ניו יארק סיטי. קאוסטעל פארפלייצונג מעלדונגען זענען ארויסגעגעבן געווארן אין  
לאנג איילאנד, די בראנקס און קווינס ביז דינסטאג צופרי. נאך ווארענונגען און/אדער מעלדונגען קענען  

אין אייער געגנט, באזוכט אייער געגנט'ס ווערן ארויסגעגעבן. פאר א ליסטע פון וועטער אלערטס 
   .וועבזייטל( National Weather Service) נאציאנאלע וועטער סערוויס

   
   גרייטונגען און ריסאורסעסאגענטור צו

   
    אפטיילונג פון היימלאנד סעקיוריטי און עמערדזשענסי סערוויסעס

די סטעיט'ס עמערדזשענסי אפעראציעס צענטער האט זיך אקטיוויזירט מאנטאג אינדערפרי כדי צו  
קאארדינירן די סטעיט'ס אפרוף צו די וועטער געשעעניש. שטאב מיטגלידער פון די אפיס פון  

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Falerts.weather.gov%2Fcap%2Fny.php%3Fx%3D1&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C3e6f543a176b4722642108db23e061a6%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638143218974345693%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=0sDVgncn%2BMxeM2Kb8abUE8dPXPRxxTq%2BXQQqWdffoDk%3D&reserved=0


( שטייען אין פארבינדונג מיט  Office of Emergency Managementעמערדזשענסי פארוואלטונג )
    אינסטאנצן און זענען גרייט צו ערמעגליכן פארלאנגען פאר הילף.לאקאלע 

די אפטיילונג איז צוגעגרייט ארויסצושיקן די פאלגנדע הילף און שעלטער געצייג פון די סטעיט'ס 
    זאמלונגען, אויב נויטיג:

    גענעראטארס 1,489 •
    זעגן 536 •
    באוועגיגע הייצערס 964 •
• 39,948 MREs    
    באטלעך און קאנעס פון וואסער 552,260 •
    בעטן 9,105 •
    דאכענעס 9,641 •
    קישענעס 11,220 •

   
 Division of Military and Naval) אפטיילונג פון מיליטער און נעיווי פלאטע אנגעלעגנהייטן

Affairs)  
וויהיקלס צו העלפן די סטעיט'ס  20ארבעטער און  100די ניו יארק נאציאנאלע ארמיי וועט ארויסשיקן  

אפרוף צו דער שטורעם. פיפציג סאלדאטן וועלן זיין אויפ'ן אמט ביים סטרעטאן לופט נאציאנאלע ארמיי 
נאציאנאלע ארמיי   לופט מענטשן וועלן זיין אויפ'ן אמט ביים סטוארט לופט 20באזע אין סקאטיע און 

באזע אין ניובערג. די דריי טיעםס וועלן זיין צוגעגרייט צוצושטעלן עפעס מיסט אוועקפירונג, טראפיק  
   קאנטראל און צושטעלן באוועגונג הילף. 

   
   אפטיילונג פון טראנספארטאציע

ארס און  אפערעיט 3,631די סטעיט טראנספארטאציע דעּפארטמענט איז גרייט זיך אפצורופן מיט 
צו שטיצן שניי און אייז אפרוימונג אקטיוויטעטן אין   סופערווייזערס וועלכע שטייען גרייט איבערן סטעיט. 

  11טרָאק דרייווער,  -שארער 77שטאב, אריינגערעכנט  90קריטישע ערטער, וועט א סך הכל פון  
יי ווערן פארטיילט ווי  געצייג אפערעיטער אנווייזער ווערן ארויסגעשטעלט. ז 2סופערווייזערס און 

  פאלגנד:

   קאפיטאל ראיאן •
סופערווייזאר פון   2טרָאקס און -שניי שארער 5טרָאק דרייווערס, -שניי שארער 10באקומט -

   די מערב סאוטערן טיער
   טרָאק דרייווער פון לאנג איילאנד-שארער 14באקומט -

סופערווייזאר פון די מערב   1טרָאק דרייווערס און -שניי שארער  3באקומט : NYצענטראל  •
   סאוטערן טיער

   הודסאן-מיד •
עקוויּפמענט אּפערעיטאר  2סופערווייזאר, און  1טרָאק דרייווערס, -שארער 6באקומט -

   אינסטראקטארס פון די פינגער לעיקס ראיאן
   סופערווייזערס פון מערב ניו יארק 5טרָאק דרייווער און -שניי שארער 24באקומט -
   טרָאק דרייווערס און צוויי סוּפערווייזערס פון לאנג איילאנד-שארער 20באקומען -

   
די געברויך פאר נאך מיטלען וועט ווערן איבערגעשאצט לויט ווי אומשטענדן פארלאנגען דורכאויס די  

   שטורעם.
   

האבן שלעפער טראקס  DOTצו פארזיכערן א שנעלע אפרוף צו פאטענציאלע אינצידענטן, וועט 
וילינג בריקן, ווי אויך טיילן פון  און אויף די נארטוועי נעבן די צו 6און   5צווישן עקזיטס  I-90אנגעגרייט אויף 

I-84, I-684  און  17, רוטI-81.   
   



ראיאנישע מאנשאפטן זענען יעצט פארנומען מיטן אקטיוויטעטן און צוגרייטונגען זיך אפצורופן צו שניי און  
יעס  אלע געגנטער וואו מענטשן וואוינען וועלן בלייבן מיט מאנשאפטן אויפן ארט גרייט פאר אפעראצ אייז.
דורכאויס די גאנצע וועטער געשעעניש, און אלע אזעלכע געגענטער וועלן ווערן די ערשטע  24/7

פלאטע מעכאניקער אין   אלע אוועילעבל געצייג איז גרייט צו ווערן ארויסגעשיקט. אפגערייניגט. 
  צו טוהן  24/7באטראפענע געגנטער וועלן שיקן מאנשאפטן צו אלע הויפט וואוינונג געגנטער 

די צאלן פון עקוויּפמענט אין די סטעיט זענען ווי   פאררעכטונגען און צו האלטן טראקס אויפן ראוד.
   פאלגנד:

   גרויסע שארער טראקס 1,617 •
   מיטעלמעסיגע דּוטי שארערס 154 •
   שלעפער שארערס 52 •
   גרויסע לאודערס 344 •
   שניי בלאזער 37 •

   
אדער   www.511NY.org אדער באזוכן 511טיים רייזע אינפארמאציע, זאלן דרייווער רופן  -פאר די ריל

, ניו יארק סטעיט'ס אפיציעלע טראפיק און רייזע  m.511ny.orgדי טעלעפאן וועבזייטל אויף 
   אינפארמאציע מקור.

   
    וועי אויטאריטעט-טרו

דרייווער און   680וועי אויטאריטעט איז גרייט זיך אפצורופן צום ווינטער שטורעם מיט  -די טרו
נאך שטאב מיטגלידער און גרויסע   וועי פירט אריבער-סופערווייזערס אוועילעבל איבער׳ן סטעיט. די טרו

ין מזרח ניו יארק.  טרָאקס פון איר באפעלא אפטיילונג אויף צו שטיצן שניי און אייז אפעראציעס א-שארער
שטאב טוט יעצט נאכקוקן די שטורעם און מער אנפירער און געצייג קענען ווערן ארויסגעשיקט אויב  

   אומשטענדן פארלאנגען.
   

    צאלן פון געצייג נומערן און הילפסמיטלען דורכאויס דעם סטעיט זענען אויסגערעכנט אונטן:

    שארער טראקס און מיטלמעסיגע גרויסע 357 •
    שארער טראקס-שלעפ 11 •
    לָאודערס 68 •
   טאן פון זאלץ גרייט 117,000מער פון   •

   
( וועט פארבאטן אלע טענדאם און ליידיגע טראקטאר טרעילערס אנגעפאנגען I-87/I-90די טראוועי )

  36  עקזיט I-90( ביז I-84 -סקרענטאן  -)ניובערג  17עקזיט   I-87אוונט פון  8אום  13מאנטאג מערץ 
צו די    21Bעקזיט   I-87( און די לענג פון די בערקשיר ספור )I-81 -בינגהעמטאן -)וואסערטאון 

   מאסאטשוסיטס גרעניץ(.
   

עלעקטראנישע שילדן און סָאושעל מידיע ווערן גענוצט צו ווארענען דרייווערס איבער ווינטער וועטער  
  וועי.-אומשטענדן אויף די טרּו

   
וואס איז דא צו   טעלעפאן עּפוועי אויטאריטעט ערמוטיגט מאטאריסטן צו דַאונלָאודען איר -די טרו

טעלט צו פאר מאטאריסטן דירעקטע  פָאון און ענדרָאויד כלים. דער עפ ש-באקומען אומזיסט אויף איי 
צייטיגע טראפיק אינפארמאציע, לעבעדיגע טראפיק קאמערעס און נאוויגאציע הילף בשעת׳ן זיין  -עכט

אימעילס וועלכע שטעלן צו לעצטיגע   TRANSalert אויפ׳ן וועג. דרייווערס קענען זיך אויך איינשרייבן פאר
   וועי. - טראפיק אומשטענדן לענגאויס דעם טרו

   
    דעפארטמענט פון פובליק סערוויס

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.511ny.org%2F&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C3e6f543a176b4722642108db23e061a6%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638143218974345693%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=8LCn3xIrzdXJ%2FuKaxD4XH54qJs0eJvckIeUiirpfeDs%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.thruway.ny.gov%2Ftravelers%2Fmobile-app.html&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C3e6f543a176b4722642108db23e061a6%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638143218974345693%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=y91dzdcFILzypnEf%2Fkugl%2FveI1A2rRwdIKVyhtPyAxs%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwwwapps.thruway.ny.gov%2Ftas%2F&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C3e6f543a176b4722642108db23e061a6%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638143218974345693%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=GAtFvE6awKnXqDmiuWSAaEScqLd3WxwqLwuekupXTgc%3D&reserved=0


  7,800יוטיליטי פירמעס רעגולירט דורך די דעפארטמענט אוו פובליק סערוויס האבן אומגעפער 
ארבעטער איבערן סטעיט גרייט אויסצופירן פארריכטונג און צוריקשטעלונג ארבעט פאר די ווינטער  

   וועטער סיסטעם.
   

   יגטע דרויסנדיגע קאנטראקט ריסאורסעס:דאס רעכנט אריין די פאלגנדע צוגעלי

פאר די מזרח און   National Gridדרויסנדיגע ליניעס און סערוויס ארבעטער פאר   765 •
   צענטראלע אפטיילונגען.

   .RG&Eאון  NYSEGדרויסנדיגע דראטן און ביימער ארבעטער פאר   450 •
   דרויסנדיגע ליניע ארבעטער פאר צענטראל האדסאן.  187 •
   דרויסנדיגע ליניע ארבעטער פאר קאן עדיסאן.  410 •
   . Orange & Rocklandדרויסנדיגע דראטן ארבעטער פארזיכערט דורך    500 •

   
דעפארטמענט שטאב מיטגלידער וועלן נאכפאלגן די יוטיליטי פירמעס'ס ארבעט דורכאויס די וועטער  

עעניש און זיכער מאכן אז יוטיליטי פירמעס שיקן די נויטיגע מאנשאפטן צו די ראיאנען וועלכע ווערן  געש
די מערסטע באטראפן און פארזיכערן אז זיי מאכן קאנטראקט ריסאורסעס אוועילעבל פאר די אנדערע  

    סטעיט יוטיליטיס איינמאל זיי האבן אפגערייניגט זייערע סערוויס טעריטאריעס.
   

פאר   וועבזייטל יוטיליטי סערוויס אפשטעלונגען DPSאויב אייער סערוויס ווערט אפגעהאקט, באזוכט די 
   טיּפס.

   
    ניו יארק סטעיט פאליציי

די ניו יארק סטעיט פאליציי וועט אויך צולייגן מער פאטראל און צוגרייטן שניימאבילס און יוטיליטי טערעין  
דרייוו  -וויהל-וויהיקלס פאר שנעלע אפרוף אין ערטער וואס וועלן ווערן באטראפן פון די שטורעם. אלע פיר

וניקאציע אויסריכטונגען זענען  וויהיקלס זענען אין סערוויס, און אלע עמערדזשענסי קראפט און קאמ
   גע׳טעסט געווארן.

   
    דעּפארטמענט פון ענווייראמענטאלע אפהיטונג

DEC   ענווייראנמענטעל קאנסערוועישען פאליציי אפיצירן, וואלד רעינדזשער, עמערדזשענסי
פארוואלטונג שטאב, און ראיאנישע מאנשאפט זענען אויף דער וואך און האלטן אן אויג אויף דעם  

אנטוויקלענדן מצב און פאטראלירן אקטיוו די געגנטער און אינפראסטרוקטור וואס שטייען אויס געטראפן  
מיטלען זענען אין פאזיציע גרייט צו העלפן מיט סיי וועלכע  -צו ווערן פון די שווערע וועטער.  אלע אפרוף

    עמערדזשענסי אפרוף.
   

DEC   ראט פאר באזוכער אין מער פארווארפענע ערטער צו זיין באוואוסטזיניג און זיך גרייטן פאר
אוואלאנש אומשטענדן צוליב וועטער וואס קען פארמערן דער ריזיקע פון אוואלאנשן אויף גליטשער אדער  

טיפע, אפענע באדן. מער אינפארמאציע אי אוועילעבל 
    .https://www.dec.ny.gov/outdoor/950.html אויף

   
ווינטער הייקינג זיכערהייט און גרייטקייט זענען גאר וויכטיג, אפגעזעהן פון דעם הייקער'ס פיזישע  
צושטאנד אדער דעסטינאציע. זיך פאסיג צוגרייטן פאר ווינטער אומשטענדן איז נייטיג פאר א מער  

וועילעבל  מער אינפארמאציע איבער ווינטער הייקינג איז א געניסבארע און זיכערע דורכלעבעניש.
    .https://www.dec.ny.gov/outdoor/112826.html אויף 

   
DEC צאל אוועקנעמען און אפפירן פון  -טוט דערמאנען די וועלכע זענען פאראנטווארטליך פאר די גרויסע

שניי אויסצופאלגן די בעסטע וועגן צו העלפן פארמיידן פארפלייצונגען און פארמינערן די מעגליכקייט פאר  
ן, מיסט און אנדער אפפאל אין שניי פון אפעקטירן די וואסער  זאמד, אויל פאלויטענטס ווי זאלץ,

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fdps.ny.gov%2Futility-service-interruptions&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C3e6f543a176b4722642108db23e061a6%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638143218974345693%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=n1O%2BX2IWPTdsTON86FmA1QyxfwN1ZN6tgm4Ng5HEMfM%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.dec.ny.gov%2Foutdoor%2F950.html&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C3e6f543a176b4722642108db23e061a6%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638143218974345693%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=is%2BqszkQkN96W8peKT%2FeSuQsN6rNt4mxJrR8cPemNnk%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.dec.ny.gov%2Foutdoor%2F112826.html&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C3e6f543a176b4722642108db23e061a6%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638143218974345693%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=KUSMrjzRqL1eGqR4Zt6%2F8hZFb5uuKxSoae23J16%2FPXM%3D&reserved=0


אפפירן שניי צו לאקאלע שטראמען און טייכלעך קענען שאפן אייז דאמבעס וועלכע קענען   קוואליטעט.
גורם זיין פלייצונגען אין דערנעבנדע ערטער. פובליק און פריוואטע שניי אוועקפיר אפערעיטערס זאלן זיין  

איבער די זיכערהייט ענינים דורכאויס און נאכ׳ן שטורעם. מער אינפארמאציע איז באוואוסטזיניג 
     https://www.dec.ny.gov/docs/water_pdf/togs5111new.pdf אוועילעבל אויף

   
    אפיס פון פארקס, פארוויילונג, און היסטארישע אפהיטונג

ניו יארק סטעיט פארק פאליציי און פארק באאמטע זענען אויף דער וואך און האלטן א נאנטן אויג אויף די  
וועטער אומשטענדן און באטרעפונגען. אפרוף געצייט ווערט אנגעפילט, איבערגעקוקט און צוגעגרייט  

ויסשיקונג אויב  פאר שטורעם אפרוף באנוץ. סטעיט פארקס האבן ניין סאויער גרופעס גרייט פאר אר
אדער רופן זייער לאקאלע פארק אפיס פאר די   parks.ny.gov נויטיג. פארק באזיכער זאלן קוקן אויף

   לעצטע נייעס איבער פארק שעה'ן, עפענונגען, און פארשליסונגען.
   

   מעטראפאליטען טראנספארטאציע אויטאריטעט
(  Metropolitan Transportation Authority, MTAדי מעטראפאליטען טראנספארטאציע אויטאריטעט ) 

  MTAהאלט א נאענטע אויג אויף וועטער אומשטענדן צו פארזיכערן זיכערע און פארלעסליכע סערוויס. 
פארבינדענע נושאים. קאסטומערס -ארבעטער וועלן שטיין גרייט זיך אפצורופן צו סיי וועלכע וועטער

פאר די לעצטע סערוויס ָאּפדעיטס און צו זיין פארזיכטיג   new.mta.info זענען ערמוטיגט צו קוקן אויף
ביים נוצן די באנען. פאסאנזשירן זאלן זיך אויך איינשרייבן צו באקומען סערוויס אלערטס דורך טעקס 

'ס  MTAמעסעדזש אדער אימעיל. די אלערטס קען מען אויך באקומען דורך די 
   . TrainTime און  MYmta עּפס:

   
   יטעט פון ניו יארק און ניו דזשערסיּפארט אויטאר

די פארט אויטאריטעט האלט אן אויג אויף וועטער אומשטענדן. שנעלקייט איינצוימונגען קענען מעגליך  
זיין אין עפעקט ביי די בריקן, ווי אויך לענגאויס די וועגן וועלכע פירן צו און אוועק פון זיי. פאסאזשירן 

ט'ס איינריכטונגען ווערן ערמוטיגט זיך צו פארבינדן דירעקט מיט  וועלכע נוצן די פארט אויטאריטע
טראנספארטאציע באס פירמעס און לופטליניעס פאר די לעצטע אינפארמאציע וועגן סײ דילעיס און  

   קענסעלעישענס.
   

פאר די לעצטע אינפארמאציע איבער ּפארט אויטאריטעט איינריכטונגען, קוקט ביטע אויף סָאושעל מידיע,  
,  טעלעפאן עפפס PA אלערטס אדער דַאונלָאודט איינע פון די PAשרייבט זיך איין צו באקומען 

   סערוויס. PATHפאר   וואס גיבט די לעצטע אּפדעיטס און אלערטס RidePATH אריינרעכענענדיג
   

   זיכערהייט עצות
   

   רייזן
   עטליכע פון די וויכטיגסטע עצות פאר זיכערע דרייווען רעכענען אריין: 

    דרייוט נישט אויב עס איז נישט וויכטיג.  •
אויב איר מוז פארן, מאכט זיכער איר האט די וויכטיגסטע חפצים אין אייער קאר ווי דאכענעס, א  •

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.
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  
יזן פאר אייערע רעטער וואו איר געפינט  געשטראנדעט, וועט איר קענען רופן פאר הילף, אנווי 

    זיך.

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.dec.ny.gov%2Fdocs%2Fwater_pdf%2Ftogs5111new.pdf&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C3e6f543a176b4722642108db23e061a6%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638143218974345693%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=zxYQQtjw33lp%2F09cFU4lTK7MmhvF9rPzmzi%2BSUHML8A%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fparks.ny.gov%2F&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C3e6f543a176b4722642108db23e061a6%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638143218974345693%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=AWi4wzZXiwajo8XokTZh9%2BMXKfmsB5vRbY%2BTv8dn%2FI0%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fnew.mta.info%2F&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C3e6f543a176b4722642108db23e061a6%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638143218974345693%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=DYswJzT21PHu56mC%2FnEsEu8DFUjncFa%2FaxLb7QqKle0%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.panynj.gov%2Fport-authority%2Fen%2Fhelp-center%2Fsocial-media%2Fmobile-apps.html&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C3e6f543a176b4722642108db23e061a6%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638143218974345693%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=cOt4Vh%2Fu6ov6tILBRTAKouCl0TxZSVrdI1MUl2U0Ezg%3D&reserved=0


די פירנדע גורם פון טויטפאל און פארוואונדעט ווערן דורכאויס ווינטער שטורעמעס איז  •
טראנספארטאציע צוזאמשטויסונגען. בעפאר זיך זעצן הינטער׳ן רעדל, מאכט זיכער אז אייער  

ן איז גאר וויכטיג צו קענען גוט דרייווען.  קַאר איז אפגערוימט פון אייז און שניי; קענען גוט זעה
פלאנירט אייערע סטַאּפס און לאזט איבער גענוג פלאץ צווישן אנדערע קַארס. זיין עקסטערע 

בערגלעך קענען באהאלטן הינטער זיך קלענערע קינדער. האלט -באווארנט און געדענקט אז שניי
    עטער אומשטענדן.אייביג אייער שנעלקייט צוגעפאסט צו די שאסיי און וו

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

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

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

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

-זייער שווער זיך שנעל אוועקצודרייען אדער אפשטעלן. שניי וואס בלאזט פון הינטער׳ן שארער
ָאוט אומשטענדן. דרייווערס  -קייט אדער פאראורזאכן ווייטטרָאק קען שטארק רעדוצירן זעעוודיג
טרָאקס אדער נאכפארן צו נאענט. די זיכערסטע פלאץ -זאלן נישט פרובירן פארבייגיין שארער

טרָאקס וואו דער שאסיי איז שוין  -פאר דרייווערס איז צו דרייוו׳ען גוט אפגעזונדערט פון די שארער
קיינמאל נישט צו באכאפן א שניי שארער בשעת עס  אפגערוימט און באזאלצן. פרובירט

    ארבעט.

   
    קורצשלוסן

    פרעגט אן ביי 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  
     עלעקטריציטעט איז צוריקגעקומען.

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

   
   באריכטן אן עלעקטריציטעט קורצשלוס

• 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.

ווען איר נוצט אלטערנאטיווע הייצונג מיטלען ווי א פייערּפלעיס, א האלץ אויוון א.ד.ג., מאכט   •
פאלגט אייביג אויס די אנווייזונגען פון די   די רויעך ווערט גוט אויסגעלופטערט. אייביג זיכער אז

     פירמע.
    האלטערס אוועק פון הייסע אויבערפלאכן.-האלטס פירהאנגען, האנטעכער און טאפ •
    האט א פייער עקסטינגווישער און סמָאוק דידעקטערס און מאכט זיכער אז זיי ארבעטן. •



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

    פאלגט די אנווייזונגען פונעם פאבריקאנט.-
     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. 
    ווען איר ניצט די הייצונג, ניצט פייער באשיצונגען און לופטערט אויס געהעריג. -

   
פאר אלע נישט קיין   .https://dhses.ny.gov/safety פאר מער ווינטער זיכערהײט טיּפס, באזוכט

עמערדזשענסי סערוויס געברויכן אין ניו יארק סטעיט איידער, דורכאויס אדער נאך א שטורעם, רופט  
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    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

  DHSESינערן קאטאסטראפעס און אנדערע נויטפעלער. פאר מער אינפארמאציע, טרעפט פארמ
    .dhses.ny.gov אדער באזוכט טוויטער , אויףפייסבוק אויף

  
###  
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