
 
 גאווערנער קעטי האקול   3/14/2023  אויף תיכף ארויסצוגעבן:

 

 
  מזרח שטורעם באטרעפנדיג אּפסטעיט ניו יארק-גאווערנער האקול גיבט אן אפדעיט איבער צפון

  
האדסאן ראיאנען באקומען צווישן  -זינט מאנטאג אוונט האבן געגנטער אין די הויפטשטאט און מיד 

א פוס און א פוס און א האלב פון שניי, די נארט קאנטרי האט באקומען כמעט צוויי פיס שניי מיט די  
 85,000ראטע פון שניי אנקומענדיג אין די הויכפונקט צו זעקס אינטשעס פער שעה; מער פון 

עלעקטריציטעט קורצשלוסן בלייבן אריבער די סטעיט מיט די מערסטע פון זיי אין די הויפטשטאט 
  ראיאן

  
א געמיש פון בוזשעווענדע ווינטן דינסטאג אוונט און נאך פיס פון שניי ערווארטעט ביז מיטװאך 

  אינדערפרי קען פירן צו נאך מער קורצשלוסן
  

אלע באגרעניצונגען אויף טאפלטע און ליידיגע טרעקטאר טרעילערס זענען אוועקגענומען געווארן  
  דינסטאג נאכמיטאג

   
עמערדזשענסי צושטאנד בלייבט אין קראפט פאר באטראפענע קאונטיס אין עטליכע ראיאנען אזוי  

ייזע אומשטענדן ביז מיטװאך  ווי נאך שנייען און בוזשעווענדע ווינטן וועלן אנברענגען סכנות'דיגע ר
אינדערפרי; גאווערנער האקול עצה'ט מענטשן נישט צו אונטערנעמען אומנויטיגע רייזעס אין  

  באטראפענע ראיאנען 
  
  

מזרח -גאווערנער קעטי האקול האט היינט איבערגעגעבן א באריכט פאר ניו יארקער איבער דעם צפון
ען איבערנאכט אין עטליכע אּפסטעיט ראיאנען און איז שטורעם וואס האט אראפגעלאזט שווערע שניי

ערווארטעט צו פארזעצן צו באטרעפן עטליכע ראיאנען דורכאויס מיטוואך אזוי ווי מער שניי און 
בוזשעווענדע ווינטן וועלן באטרעפן רייזע אומשטענדן דינסטאג. חלקים פון די נארט קאנטרי האט 

ראטע פון שניי אנקומענדיג אין די הויכפונקט צו זעקס אינטשעס   באקומען כמעט צוויי פיס שניי מיט די
- טיילן פון די הויפטשטאט ראיאן האבן באקומען א פוס און א האלב פון שניי, און די מידפער שעה, 

האדסאן און סאוטערן טיער ראיאנען האבן באקומען מער פון א פוס שניי זינט מאנטאג נאכט. שווערע,  
מ.פ.ש.   45ארטעט צו פארזעצן מיט בוזשעווענדע ווינטן מיט שנעלקייטן פון ביז נאסע שניי איז ערוו

דינסטאג נאכמיטאג וועלכע וועלן פארגרעסערן די אויסזיכטן פון עלעקטריציטעט קורצשלוסן.  
באטראפענע ראיאנען זענען פאראויס געזאגט צו באקומען ביז נאך איין פוס שניי ביז מיטװאך 

  אינדערפרי. 
  

"ווי פאראויס געזאגט, האבן עטליכע ראיאנען באקומען צווישן איין און צוויי פיס שניי איבערנאכט, און די  
האט גאווערנער  אומשטענדן וועלן פארזעצן צו זיין סכנות'דיג צו פארן דורכאויס די אוונט פון דינסטאג", 

לע אינסטאנצן און די נעשענעל  "מיין טיעם איז אין כסדר'דיגע פארבינדונג מיט לאקא האקול געזאגט.
גַארד שטייט גרייט צ העלפן מיט סיי וועלכע נויטיגע עמערדזשענסי אפרופונג אין לויף פון די קומענדיגע  

  צוויי טעג אזוי ווי עלעקטריציטעט קורצשלוסן בלייבן א זארג."



  
סטעיט אלץ   עלעקטריציטעט קורצשלוסן איבערן 87,000דינסטאג זענען געווען בערך  PM 2ביז 

רעזולטאט פון די שטורעם, מיט די מערהייט פון די קורצשלוסן באטרעפנדיג קאונטיס אין די  
  הויפטשטאט ראיאן.

  
וועי אויטאריטעט, די ניו יארק סטעיט פאליציי און די  -דינסטאג האבן די ניו יארק סטעיט טרּו PM 2ביז 

נומען אלע פריערדיגע באגרעניצונגען איבער  ניו יארק סטעיט טראנספארטאציע דעּפארטמענט אוועקגע
 טאפלטע און ליידיגע טראקטאר טרעילערס וועלכע זענען אריינגעגאנגען אין קראפט מאנטאג אוונט.  

  
די סטעיט'ס עמערדזשענסי אפעראציעס צענטער האט זיך אקטיוויזירט מאנטאג אינדערפרי כדי צו  

- עשעעניש. מאנטאג אוונט, שטייענדיג בעפאר די צפוןקאארדינירן די סטעיט'ס אפרוף צו די וועטער ג
מזרח שטורעם, האט גאווערנער האקול דעקלערט אן עמערדזשענסי צושטאנד פאר קאונטיס אין די  

מזרח חלק פון די סטעיט, צפון פון וועסטשעסטער קאונטי. גאווערנער האקול האט אויך אקטיוויזירט די 
ך מאביליזירט מאנטאג צו העלפן מיט די סטעיט'ס אפרופונג אין די  ניו יארק נעשענעל גַארד וואס האט זי

קארן שטייען גרייט צו  20איינגעשטעלטע און  100האדסאן ראיאנען. מער פון -הויפשטאט און מיד
  ארויסהעלפן מיט עמערדזשענסי אפרופונג מיסיעס.

  
 Division ofסערוויסעס )ניו יארק סטעיט דיוויזיע פון היימלאנד זיכערהייט און עמערדזשענסי  

Homeland Security and Emergency Services, DHSES  ,קאמישאנער, דזשעקי ברעי )
"די ווינטער שטורעם האט שוין אראפגעלאזט כמעט צוויי פיס שניי אין טייל פון די מזרח האט געזאגט, 

שניי אנברענגענדיג  ראיאנען פון די סטעיט, צפון פון וועסטשעסטער קאונטי, מיט שווערע, נאסע 
עלעקטריציטעט קורצשלוסן. אזוי ווי די באמיאונגען צוריקצוברענגען עלעקטריציטעט און שארן די שניי  

זעצן פאר, קוקט זיך ביטע אום אויף אייערע שכנים און באליבטע צו זיכער מאכן אז זיי גייען אריבער די  
  שטורעם זיכערערהייט."

  
נונגען און אדווייזאריס זענען אין קראפט פאר די גאנצע מזרח טייל פון  מערערע ווינטער שטורעם ווארע

ניו יארק סטעיט, צפון פון ניו יארק סיטי. נאך ווארענונגען און/אדער מעלדונגען קענען ווערן  
ארויסגעגעבן. פאר א ליסטע פון וועטער אלערטס אין אייער געגנט, באזוכט אייער געגנט'ס נאציאנאלע  

  .וועבזייטל( National Weather Service) יסוועטער סערוו
  

  זיכערהייט עצות
  

  רייזע 
  טליכע פון די וויכטיגסטע עצות פאר זיכערע דרייוו׳ען רעכענען אריין:ע

  דרייוו'ט נישט אויב עס איז נישט וויכטיג. •

אויב איר מוז פארן, מאכט זיכער איר האט די וויכטיגסטע חפצים אין אייער קאר ווי דאכענעס, א   •
-שאוועל, פלעשלייט און איבעריגע באטעריעס, נאך ווארעמע קליידונג, א סעט פון טייער

ענערגיע עסנווארג און ליכטיג געפארבטע סחורה צו  -טשעינס, באטערי ּבוסטער קעיבלס, הויכע
  צייכן אז איר נויטיגט זיך אין הילף. ניצן אלס

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  

ן פאר אייערע רעטער וואו איר  ווערט געשטראנדעט, וועט איר קענען רופן פאר הילף, אנווייז 
  געפינט זיך.

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

ז גאר וויכטיג צו קענען גוט דרייווען. קַאר איז אפגערוימט פון אייז און שניי; קענען גוט זעהן אי

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


פלאנירט אייערע סטַאּפס און לאזט איבער גענוג פלאץ צווישן אנדערע קַארס. זייט ספעציעל  
וואכזאם און געדענקט אז שניי זאמלונגען קענען באהאלטן קלענערע קינדער. האלט אייביג  

  . אייער שנעלקייט צוגעפאסט צו די שאסיי און וועטער אומשטענדן
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,   35שנעלקייט ביז 
שט ביי צו פארזיכערן אז די פארשפרייטע זאלץ בלייבט אין די דרייווינג לעינס און שפרייט זיך ני

טרָאקס אפערירן איינס  -די 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. 
ָאק דרייווערס זענען באגרעניצט טר -דרייווערס און פיסגייער זאלן האלטן אין געדאנק אז שארער •

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  -כן ווייטטרָאק קען שטארק רעדוצירן זעעוודיגקייט אדער פאראורזא
טרָאקס אדער נאכפארן צו נאענט. די זיכערסטע פלאץ - זאלן נישט פרובירן פארבייגיין שארער

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

  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  •
יט אנגעצינדן צו זעהן ווען די  ווען עלעקטריציטעט ווערט צוריקגעשטעלט; לאזט איין לי

  עלעקטריציטעט איז צוריקגעקומען.
אויב די הייצונג לעשט זיך אויס דורכאויס א ווינטער שטורעם, האלט זיך ווארעם דורכן פארמאכן  •

  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   •
י רויעך ווערט גוט אויסגעלופטערט. פאלגט אייביג אויס די אנווייזונגען פון די אייביג זיכער אז ד

  פירמע.
  האלטערס אוועק פון הייסע אויבערפלאכן.- האלט פירהאנגען, האנטוכער און טאפ  •
  האט א פייער עקסטינגווישער און סמָאוק דידעקטערס און מאכט זיכער אז זיי ארבעטן. •
פט( הייצונג אין צוגאב צו אייער רעגלמעסיגע הייצונג אויל, אדער  אויב איר נוצט קעראסין )נא •

 אלץ אן עמערדזשענסי מיטל פאר הייצונג, פאלגט נאך די פאלגנדע זיכערהייט טיּפס: 
o .פאלגט אויס די אנווייזונגען פון די פירמע  



o .נוצט נאר די ריכטיגע אויל פאר אייער יוניט  
o  נאר ווען די יוניט איז אפגעקילט. פילט אן די אויל נאר אינדרויסן און  
o  האלט די הייצער צום ווייניגסטנס דריי פיס אוועק פון מעבל און אנדערע אביעקטן וועלכע

  קענען כאפן פייער.
o .ווען איר נוצט די הייצונג, נוצט די אייזענע צודעקן )סעיפגַארדס( און לופטערט גוט אויס  

  
 .  https://dhses.ny.gov/safetyכט פאר מער ווינטער זיכערהײט טיּפס, באזו

  
עמערדזשענסי סערוויס געברויכן אין ניו יארק סטעיט איידער, דורכאויס אדער נאך א  -פאר אלע נישט

  .211nys.orgאדער באזוכט  211שטורעם, רופט 
  

  איבער די דיוויזיע 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-רדינאציע און שטיצע צו פארמיידןקאא
 DHSESפארמינערן קאטאסטראפעס און אנדערע נויטפעלער. פאר מער אינפארמאציע, טרעפט די 

  .dhses.ny.govאדער באזוכט  Twitter, אויף Facebookאויף 

  

###  
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