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GUBERNATOR HOCHUL I KRAJOWA SŁUŻBA METEOROLOGICZNA 
OGŁASZAJĄ TYDZIEŃ ŚWIADOMOŚCI BEZPIECZEŃSTWA POWODZIOWEGO W 

STANIE NOWY JORK  
  

Mieszkańcy stanu Nowy Jork są zachęcani do zapoznania się z zagrożeniami 
związanymi z powodziami i sposobami przygotowania się na wypadek ich 

wystąpienia  
  

Kampania edukacyjna dla mieszkańców stanu Nowy Jork rozpoczęła się 13 marca  
  
  

Gubernator Kathy Hochul ogłosiła dziś, że tydzień rozpoczynający się 13 marca 2023 r. 
jest tygodniem świadomości bezpieczeństwa powodziowego w stanie Nowy Jork. 
Coroczna kampania, prowadzona we współpracy z Krajową Służbą Meteorologiczną 
(National Weather Service, NWS), jest narzędziem edukacji mieszkańców stanu Nowy 
Jork o zagrożeniach powodziowych i o tym, jak przygotować się na wypadek powodzi. 
Wydział Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Służb Ratowniczych Stanu Nowy Jork (New 
York State Division of Homeland Security and Emergency Services, NYS DHSES) 
przez cały rok współpracuje z lokalnymi, stanowymi i federalnymi partnerami w celu 
rozwiązania problemów związanych z powodziami, w tym usuwania skutków 
zaistniałych zdarzeń, szkolenia służb ratowniczych i przygotowania zwykłych 
mieszkańców stanu Nowy Jork do zrozumienia zagrożeń i poznania kroków, które 
należy podjąć w przypadku wystąpienia powodzi.  
  
„Powodzie są największym zagrożeniem związanym z warunkami atmosferycznymi, z 
którym muszą się mierzyć mieszkańcy stanu Nowy Jork, a Tydzień Świadomości 
Bezpieczeństwa Powodziowego jest doskonałą okazją, aby dowiedzieć się, co należy 
zrobić przed, w trakcie i po wystąpieniu powodzi”, powiedziała gubernator Hochul. 
„Na terenie stanu Nowy Jork znajduje się wiele cieków i zbiorników wodnych, w tym 
Wielkie Jeziora, rzeka Św. Wawrzyńca, rzeka Hudson i Mohawk, jeziora Finger Lakes, 
obszary przybrzeżne oraz niezliczone inne rzeki, jeziora i strumienie i, w związku z tym, 
mieszkańcy stanu Nowy Jork powinni dobrze rozumieć niebezpieczeństwo związane z 
powodziami i jak najlepiej się do nich przygotować”.  
  
Ryzyko powodzi w całym stanie Nowy Jork i reszcie kraju wzrasta z powodu zmian 
klimatycznych. Ocieplenie klimatu wpływa na pogodę na kilka sposobów, powodując, 
między innymi, większe opady, burze tropikalne i huragany występujące z większą 



częstotliwością oraz wyższy poziom mórz spowodowany wzrostem temperatury 
oceanów i topnieniem pokryw lodowych. W całych Stanach Zjednoczonych powodzie 
powodują szkody o wartości miliardów USD i są przyczyną prawie 100 zgonów każdego 
roku. Gubernator Hochul dołącza do DHSES i NWS, wzywając wszystkich 
mieszkańców stanu Nowy Jork do zapoznania się z zagrożeniami związanymi z 
powodzią i poznania zasad, jakie można już wcześniej podjąć, aby uchronić rodziny, 
firmy i społeczności przed skutkami powodzi i innymi sytuacjami kryzysowymi.  
  
Dyrektor Krajowej Służby Meteorologicznej, Ken Graham, powiedział: „Na własne 
oczy widziałem jak niszczące i śmiertelne w skutkach mogą być powodzie. Niezależnie 
od tego, czy jedziesz samochodem, czy idziesz pieszo, jeśli dojdziesz do zalanej drogi 
– zawróć, aby nie utonąć!”.  
  
Komisarz Wydziału Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Służb Ratowniczych Stanu 
Nowy Jork, Jackie Bray, powiedziała: „W ciągu ostatnich kilku lat cały stan Nowy Jork 
doświadczył niszczycielskich skutków powodzi. Zachęcam do poświęcenia chwili czasu 
w tym Tygodniu Świadomości Bezpieczeństwa Powodziowego, aby poznać istniejące 
ryzyko. Dowiedz się, czy mieszkasz na obszarze zagrożonym powodzią i poznaj kroki, 
które należy podjąć, aby zapobiec powodzi, zanim jeszcze ona nastąpi. Aby 
przygotować się na sytuacje kryzysowe związane z powodzią, mieszkańcy stanu Nowy 
Jork powinni zgromadzić zapasy na wypadek sytuacji kryzysowej oraz stworzyć plan dla 
swoich rodzin i bliskich na wypadek wystąpienia powodzi”.  
  
Ponieważ powódź może dość nagle spowodować różnego typu szkody i obrażenia, w 
tym przerwy w dostawach prądu, zakłócenia w systemach transportowych i transportu 
publicznego, uszkodzenia budynków i katastrofalne osunięcia ziemi, ważne jest, aby 
wszyscy mieszkańcy stanu Nowy Jork zrozumieli powagę niebezpieczeństwa, jakie 
stwarza to zjawisko oraz co można osobiście i w rodzinie zrobić, aby zachować 
bezpieczeństwo w sytuacji zagrożenia powodziowego.  
  
Gubernator Hochul i komisarz Bray zachęcali do zapisania się na stronie internetowej 
https://alert.ny.gov w celu otrzymywania bezpłatnych alertów o zagrożeniach, takich jak 
ostrzeżenia pogodowe, zamknięcia dróg i innych informacji o zagrożeniach.  
  
Poniżej przedstawiamy podstawowe kroki, jakie mieszkańcy stanu Nowy Jork mogą 
podjąć przed i w trakcie powodzi, aby zadbać o bezpieczeństwo:  

• Poznaj rodzaj zagrożenia powodziowego na swoim terenie – odwiedź 
prowadzoną przez Federalną Agencję Zarządzania Kryzysowego (Federal 
Emergency Management Agency, FEMA) stronę z mapami zagrożeń 
powodziowych Flood Map Service Center.  

• Nie czekaj z przygotowaniem się do czasu wystąpienia powodzi! Być może nigdy 
nie przydarzy Ci się sytuacja zagrożenia powodziowego, ale jeśli tak się stanie, 
odrobina wcześniejszych przygotowań może uratować życie Twoje i innych osób.  

• Jeśli mieszkasz na terenie zagrożonym powodzią, zrób listę swoich rzeczy i 
cennych przedmiotów. Ważne dokumenty przechowuj w wodoodpornym 
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pojemniku. Stwórz cyfrowe, chronione hasłem kopie ważnych dokumentów, 
zdjęć i innych przedmiotów.  

• Wykup ubezpieczenie od powodzi w ramach Krajowego Programu Ubezpieczeń 
od Powodzi (National Flood Insurance Program, NFIP). Polisy właścicieli domów 
nie obejmują powodzi.  

• Jeśli pracownicy służb ratunkowych zalecą Ci podjęcie natychmiastowych 
działań, takich jak ewakuacja, nie czekaj – niezwłocznie wykonaj wszystkie 
polecenia.  

• Podróżowanie podczas powodzi może być niezwykle niebezpieczne. Jedna 
stopa poruszającej się wody może zmyć z drogi pojazd. Nigdy nie chodź, nie 
pływaj i nie przejeżdżaj samochodem przez wody powodziowe. Jeśli masz 
wątpliwości, pamiętaj: „Lepiej zawrócić, niż utonąć!”.  

• Uwzględnij osoby, które mają trudności z poruszaniem się lub posiadają inne 
specjalne potrzeby, aby ustalić, czy są one przygotowane na wypadek 
zagrożenia powodziowego w miejscu zamieszkania i pracy.  

• Opracuj plan awaryjny, który uwzględnia kwestie związane z bezpieczeństwem 
dzieci i/lub zwierząt domowych.  

  
Więcej informacji na temat właściwego przygotowania i opracowane przez DHSES 
wskazówki dotyczące bezpieczeństwa można znaleźć na stronie dhses.ny.gov/safety. 
Strona internetowa Krajowej Służby Meteorologicznej również zawiera wskazówki 
dotyczące bezpieczeństwa powodziowego oraz materiały dotyczące bezpieczeństwa w 
okresie wiosennym.  
  
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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