
 
 الحاكمة كاثي هوكول   2023/3/14 للنشر فوًرا:

 

 

  الحاكمة هوكول تقدم تحديًثا حول تأثير إعصار نوريستر على شمال والية نيويورك
  

منذ مساء االثنين، تلقت مناطق العاصمة ومناطق ميد هدسون ما بين قدم وقدم ونصف من الثلوج، وشهدت المنطقة  
الشمالية ما يقرب من قدمين من الثلوج مع ذروة تساقط للثلوج تبلغ ستة بوصات في الساعة؛ ال يزال هناك أكثر من  

  والية مع معظم التأثيرات في منطقة العاصمةحالة انقطاع للتيار الكهربائي في جميع أنحاء ال 85,000
  

مزيج من الرياح العاصفة مساء الثالثاء وقدم إضافية من الثلوج المتوقعة حتى صباح األربعاء قد تؤدي إلى مزيد من  
  االنقطاعات

  
  تم رفع جميع قيود مقطورة الجرارات الترادفية والخالية اعتباًرا من بعد ظهر يوم الثالثاء

  
ال تزال حالة الطوارئ سارية المفعول بالنسبة للمقاطعات المتأثرة في العديد من المناطق حيث يؤدي تساقط الثلوج 

الحاكمة هوكول بعدم السفر غير الضروري في   والرياح اإلضافية إلى خلق ظروف سفر خطرة حتى صباح األربعاء؛ تنصح
  المناطق المتأثرة

  
  

أطلعت الحاكمة كاثي هوكول اليوم سكان نيويورك على تحديث إعصار نوريستر الذي ألقى ثلوًجا كثيفة بين عشية وضحاها 
ربعاء حيث سيؤثر تساقط  في العديد من مناطق شمال الوالية ومن المتوقع أن يستمر التأثير على عدة مناطق حتى يوم األ

الثلوج وهبوب الرياح على ظروف السفر يوم الثالثاء. شهدت بعض أجزاء المنطقة الشمالية ما يقرب من قدمين من الثلوج 
وتلقت أجزاء من منطقة العاصمة قدًما ونصف من الثلوج،  مع ذروة معدالت تساقط الثلوج من ست بوصات في الساعة،  

لمنطقة الجنوبية أكثر من قدم من الثلوج منذ ليلة االثنين. من المتوقع أن تستمر الثلوج الكثيفة  وتلقت مناطق ميد هدسون وا
مياًل في الساعة بعد ظهر الثالثاء مما سيزيد من فرص انقطاع التيار    45والرطبة مع رياح قوية تصل سرعتها إلى 

  إلى قدم بحلول صباح األربعاء. الكهربائي. من المتوقع أن تتأُثر المناطق بتساقط ثلوج إضافي يصل 
  

"كما هو متوقع، شهدت عدة مناطق ما بين قدم وقدمين من الثلوج بين عشية وضحاها وستظل الظروف خطرة للسفر طوال  
"فريقي على اتصال دائم بالمسؤولين المحليين، والحرس الوطني على استعداد   قالت الحاكمة هوكول. مساء الثالثاء،" 

  المقبلين حيث ال يزال انقطاع التيار الكهربائي مصدر قلق." للمساعدة في أي استجابة طارئة ضرورية خالل اليومين
  

انقطاع للتيار الكهربائي على مستوى الوالية  87,000مساًء يوم الثالثاء، كان هناك ما يقرب من  2اعتباًرا من الساعة 
  نتيجة للعاصفة، حيث أثرت غالبية االنقطاعات على المقاطعات في منطقة العاصمة.

  
مساًء يوم الثالثاء، رفعت الطريق السريع وشرطة والية نيويورك وإدارة النقل بوالية نيويورك جميع   2من الساعة اعتباًرا 

 القيود السابقة على المقطورات الترادفية والفارغة التي بدأت مساء االثنين.  
  

الية للفعالية الجوية. في مساء يوم  تم تفعيل مركز عمليات الطوارئ في الوالية صباح اإلثنين لزيادة تنسيق استجابة الو
االثنين، قبل إعصار نوريستر، أعلنت الحاكمة هوكول حالة الطوارئ في مقاطعات الجزء الشرقي من الوالية، شمال مقاطعة  
ويستتشستر. كما قامت الحاكمة هوكول بتنشيط الحرس الوطني في نيويورك، الذي احتشد يوم االثنين للمساعدة في استجابة  



مركبة على أهبة االستعداد لمساعدة بعثات   20فرد و 100ية في منطقتي العاصمة وميد هدسون. هناك أكثر من الوال
  االستجابة لحاالت الطوارئ.

  
"ألقت هذه العاصفة الشتوية بالفعل ما   قال جاكي براي، مفوض قسم األمن الداخلي وخدمات الطوارئ بوالية نيويورك:

في بعض المناطق الشرقية من الوالية، شمال مقاطعة ويستتشستر، مع تساقط ثلوج كثيفة ورطبة،  يقرب من قدمين من الثلوج 
مما تسبب في انقطاع التيار الكهربائي. مع استمرار جهود استعادة التيار الكهربائي وإزالة الثلوج، يرجى التحقق من جيرانك  

  وأحبائك للتأكد من أنهم يتغلبون على العاصفة بأمان."
  
عديد من التحذيرات واإلرشادات المتعلقة بالعواصف الشتوية سارية المفعول في الجزء الشرقي من والية نيويورك، شمال  ال

مدينة نيويورك. قد يتم إصدار تحذيرات و/أو إرشادات إضافية. للحصول على قائمة كاملة بتنبيهات الطقس في منطقتك،  
  .دائرة األرصاد الجوية الوطنيةتفضل بزيارة موقع ويب 

  
  نصائح السالمة

  
  السفر

  تتضمن بعض أهم النصائح للقيادة اآلمنة ما يلي:
  تجنب قيادة السيارة إال عند الضرورة. •

إذا كنت مضطًرا للسفر، فتأكد من أن سيارتك مزودة بمعدات النجاة مثل البطانيات، والمجرفة، والمصباح اليدوي،   •
والبطاريات اإلضافية، والمالبس الدافئة اإلضافية، ومجموعة من سالسل اإلطارات، وكابالت تقوية البطارية، 

  خدامها كرايات عند الوقوع في خطر.وأطعمة الطاقة السريعة، والقماش ذي األلوان الزاهية الست

إذا كان لديك هاتف خلوي أو أي جهاز اتصاالت آخر مثل راديو ثنائي االتجاه متاح الستخدامك، فاحتفظ بالبطارية  •
مشحونة واحتفظ بها معك عند السفر. إذا أصبحت عالقًا، فستتمكن من طلب المساعدة وإبالغ رجال اإلنقاذ  

  بموقعك.

لوفيات واإلصابات خالل العواصف الشتوية هو حوادث النقل. قبل الجلوس خلف عجلة القيادة، السبب الرئيسي ل •
ط لتوقفاتك وحافظ على مسافة  تأكد من خلو مركبتك من الجليد والثلج؛ الرؤية الجيدة هي مفتاح القيادة الجيدة. خط ِّ

وج يمكن أن تغمر األطفال الصغار. قم دائًما  أكبر بين السيارات. توخي قدًرا أكبر من الحذر، وتذكَّر أن أكوام الثل
  بمطابقة سرعتك مع ظروف الطريق والطقس.

مياًل في   35من المهم أن يالحظ سائقو السيارات على جميع الطرق أن كاسحات الجليد تتحرك بسرعة تصل إلى  •
بقاء الملح المتناثر في  الساعة، والتي تكون في كثير من الحاالت أقل من الحد األقصى للسرعة المحددة، لضمان 

ممرات القيادة وعدم تناثره على الطرقات. في كثير من األحيان على الطرق السريعة بين الواليات، ستعمل  
  كاسحات الجليد جنبًا إلى جنب، ألن هذه هي الطريقة األكثر فاعلية وأمانًا إلخالء عدة ممرات في وقت واحد.

يجب على سائقي السيارات والمشاة أيًضا أن يضعوا في اعتبارهم أن سائقي كاسحات الجليد لديهم خطوط رؤية  •
محدودة، ويمكن أن يجعل حجم ووزن كاسحات الجليد من الصعب للغاية المناورة والتوقف بسرعة. يمكن أن يؤدي 

ي ظروف التعتيم. يجب أال يحاول سائقو تناثر الثلوج من خلف الكاسحة إلى تقليل الرؤية بشدة أو التسبب ف 
السيارات تجاوز كاسحات الجليد أو السير خلفها عن كثب. المكان األكثر أمانًا لقيادة سائقي السيارات هو خلف  

  كاسحات الجليد حيث يكون الطريق نظيفًا ومنثوًرا بالملح. ال تحاول أبًدا اجتياز كاسحة ثلوج أثناء عملها.

  
  الكهربائي انقطاعات التيار

  راجع مرفق الخدمة في منطقتك لتحديد موعد إلصالح األعطال في المنطقة. •

أطفئ أو افصل المصابيح واألجهزة لمنع الحمل الزائد على الدائرة الكهربائية عند استعادة الخدمة؛ اترك إضاءة   •
  واحدة عند عودة التيار إلى العمل.

  فحافظ على الدفء عن طريق إغالق الغرف التي ال تحتاج إليها.إذا اوقفت التدفئة خالل العاصفة الشتوية،  •

  
  اإلبالغ عن انقطاع التيار الكهربائي

 2714-527-800سنترال هدسون:  •

• Con Edison :800-752-6633 

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%7C84f32849560f4a58cb0e08db24c4eb18%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638144200402439512%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=nfjkYvHf41PVFSo%2FXxvWBCgc4nhU6uaTzeDvbssEfDc%3D&reserved=0


 5222-867-800الشبكة الوطنية:   •

• NYSEG :800-572-1131 

• O&R :877-434-4100 

• PSEG-LI :800-490-0075 

• RG&E :800-743-1701 

  
  السالمة من التدفئة

استخدم فقط مصادر التدفئة اآلمنة البديلة مثل المدفأة أو موقد الخشب الصغير جيد التهوية أو موقد الفحم أو المدافئ   •
  المحمولة.

عند استخدام مصادر تدفئة بديلة، مثل المدفأة وموقد الحطب، وما إلى ذلك، تأكد دائًما من أن لديك تهوية مناسبة.   •
  اتبع دوًما تعليمات الشركة المصنعة.

  حافظ على الستائر والمناشف وأحواض الحمام بعيًدا عن األسطح الساخنة. •

  تعمل.احصل على مطفأة حريق وكاشفات دخان وتأكد من أنها  •

إذا كنت تستخدم سخانات الكيروسين لتكملة وقود التدفئة المعتاد، أو كمصدر طارئ للتدفئة، فاتبع إرشادات األمان  •
 التالية: 

o .اتبع تعليمات الشركة المصنعة  

o .استخدم فقط الوقود الصحيح لوحدتك  

o د بالوقود مجدًدا في الهواء الطلق فقط وفقط عندما تكون الوحدة باردة   .تزوَّ

o .حافظ على المدفأة على بعد ثالثة أقدام على األقل من األثاث واألشياء األخرى القابلة لالشتعال  

o .عند استخدام المدفأة، استخدم وسائل الوقاية من الحريق وقم بالتهوية بشكل صحيح  

  
 .  https://dhses.ny.gov/safetyلمزيد من نصائح األمان في فصل الشتاء، تفضل بزيارة 

  
أو قم بزيارة   211لجميع احتياجات الخدمات غير الطارئة في والية نيويورك قبل أو أثناء أو بعد العاصفة، اتصل بالرقم 

nys.org121.  
  

  نبذة هن قسم األمن الوطني وخدمات الطوارئ
قسم األمن الوطني وخدمات الطوارئ القيادة والتنسيق والدعم لمنع الكوارث وحاالت الطوارئ األخرى والحماية منها   يوفر

( على موقع  DHSESمن حدتها. لمزيد من المعلومات، ابحث عن قسم )واالستعداد واالستجابة لها والتعافي منها والتخفيف 
  .dhses.ny.govأو تفضل بزيارة  تويتر، أو فيسبوك

  

###  
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