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GUBERNATOR HOCHUL PRZEKAZUJE AKTUALNE INFORMACJE NA TEMAT 
POTĘŻNEGO SZTORMU NOR'EASTER, KTÓRY UDERZYŁ W PÓŁNOCNĄ CZĘŚĆ 

STANU NOWY JORK  
  

Od poniedziałku wieczorem w regionie Capital Region i Mid-Hudson spadło od 1 
do 1,5 stopy śniegu, a w regionie North Country prawie 2 stopy śniegu, przy 

czym maksymalne opady wynosiły sześć cali na godzinę. W całym stanie 
wystąpiło 85 000 przerw w dostawach prądu, a największe skutki występują w 

regionie Capital Region  
  
Połączenie silnych wiatrów we wtorek wieczorem i dodatkowych opadów śniegu 

spodziewanych do środy rano może doprowadzić do kolejnych przerw w 
dostawach prądu  

  
Wszystkie ograniczenia dotyczące wjazdu ciągników siodłowych z pustymi 

naczepami oraz z naczepami i dodatkową przyczepą (tzw. tandemów) zostaną 
zniesione od popołudnia we wtorek  

   
Stan wyjątkowy nadal obowiązuje w hrabstwach w kilku regionach, ponieważ 

dodatkowe opady śniegu i silny wiatr będą powodowały utrudnienia w 
przejazdach do środy rano; gubernator Hochul radzi, by nie podejmować 

zbędnych podróży w regionach dotkniętych trudnymi warunkami pogodowymi  
  
  

Gubernator Kathy Hochul poinformowała dziś mieszkańców stanu Nowy Jork o 
śnieżycy, która wystąpiła w nocy w kilku regionach stanu i, która według prognoz, 
będzie nadal oddziaływać na kilka regionów do środy, powodując dodatkowe opady 
śniegu i silny wiatr, które będą utrudniały podróżowanie we wtorek. W niektórych 
częściach North Country spadły prawie 2 stopy śniegu, a maksymalne opady wynosiły 
sześć cali na godzinę. Od poniedziałku w nocy w części regionu Capital Region spadło 
1,5 stopy śniegu, a w regionie Mid-Hudson i Southern Tier ponad 1 stopa śniegu. 
Oczekuje się, że opady ciężkiego, mokrego śniegu będą nadal występowały i będzie 
im towarzyszył porywisty wiatr do 45 mph we wtorek po południu, który zwiększy 
ryzyko przerw w dostawach prądu. Przewiduje się, że do środy rano w regionach 
dotkniętych klęską żywiołową może spaść nawet do 1 stopy śniegu.  
  



„Zgodnie z prognozą, w kilku regionach spadło w nocy od jednej do dwóch stóp śniegu, 
a do wieczora we wtorek będą nadal występowały trudne warunki do podróżowania”, 
powiedziała gubernator Hochul. „Mój zespół jest w stałym kontakcie z lokalnymi 
urzędnikami, a Gwardia Narodowa jest w gotowości, aby pomóc w każdej niezbędnej 
reakcji kryzysowej w ciągu najbliższych dwóch dni, w czasie których musimy liczyć się 
z przerwami w dostawach prądu”.  
  
Do godziny 14:00 we wtorek w wyniku burzy w całym stanie wystąpiło około 87 000 
przerw w dostawach prądu, a większość z nich dotyczyła hrabstw w regionie Capital 
Region.  
  
Od godziny 14 we wtorek Zarząd Autostrad Stanu Nowy Jork (New York State 
Thruway Authority), Policja Stanu Nowy Jork i Departament Transportu Stanu Nowy 
Jork (New York State Department of Transportation, NYS DOT) zniosły wszystkie 
wcześniejsze ograniczenia dotyczące ruchu ciągników siodłowych z pustymi 
naczepami oraz z naczepami i dodatkową przyczepą (tzw. tandemów), które zostały 
wprowadzone w poniedziałek wieczorem.  
  
W poniedziałek rano uruchomiono stanowe Centrum Operacji Kryzysowych, które 
będzie koordynować działania związane ze zdarzeniem pogodowym. W poniedziałek 
wieczorem, przed nadejściem burzy nor'easter, gubernator Hochul ogłosiła stan 
wyjątkowy dla hrabstw we wschodniej części stanu, na północ od hrabstwa 
Westchester. Gubernator Hochul wydała również polecenie mobilizacji w poniedziałek 
oddziałów Gwardii Narodowej Stanu Nowy Jork, aby wesprzeć działania administracji 
stanowej w regionie Capital Region i Mid-Hudson. W gotowości jest ponad 100 osób i 
20 pojazdów do pomocy w akcjach reagowania kryzysowego.  
  
Komisarz Wydziału Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Służb Ratowniczych Stanu 
Nowy Jork, Jackie Bray, powiedziała: „Ta śnieżyca spowodowała do tej pory opady 
prawie dwóch stóp śniegu w niektórych wschodnich regionach stanu, na północ od 
hrabstwa Westchester, a ciężki, mokry śnieg spowodował przerwy w dostawie prądu. 
W związku z kontynuacją działań związanych z przywracaniem zasilania i usuwaniem 
śniegu, prosimy o sprawdzenie co słychać u sąsiadów i bliskich, aby upewnić się, że 
bezpiecznie przetrwali tę burzę”.  
  
We wschodniej części stanu Nowy Jork, na północ od miasta Nowy Jork, obowiązują 
ostrzeżenia i zalecenia związane z burzą śnieżną. Możliwe jest wydanie kolejnych 
ostrzeżeń i zaleceń. Wykaz alertów pogodowych na danym obszarze można znaleźć 
na stronie internetowej Krajowej Służby Meteorologicznej.  
  
Zalecenia dotyczące bezpieczeństwa  
  
Podróżowanie  
Oto niektóre z najważniejszych zaleceń dotyczących bezpiecznej jazdy:  

• Nie jedź samochodem, jeśli nie jest to konieczne.  

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


• 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.  

  
Zgłaszanie przerw w dostawach prądu  

• 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.  

• 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 tych 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 podczas zimy 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 
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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Dodatkowe wiadomości są dostępne na stronie www.governor.ny.gov 

Stan Nowy Jork | Executive Chamber | press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418  
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