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Për Njoftim të Menjëhershëm: 16 nëntor 2012 

 
GUVERNATORI KUOMO (CUOMO) NJOFTON SE TE DYJA PJESET E TUNELIT 

HJU L. KERI (HUGH L. CAREY) DO TE HAPEN PER TRAFIKUN NE TE DYJA 
DREJTIMET DUKE FILLUAR TE HENEN  

 
Kamionat janë të ndaluar nga tuneli deri në një njoftim tjetër 

 
Guvernatori Endrju M. Kuomo (Andrew M. Cuomo) njoftoi sot se të dyja pjesët e Tunelit Hju L. 
Keri (Hugh L. Carey), i njohur më parë si Tuneli Bruklin Bateri (Brooklyn Battery), do të rihapet 
për trafikun në të dyja drejtimet gjatë gjithë kohës duke filluar në 6 të mëngjesit të hënën 19 nëntor. 
 
Kamionat ende janë të ndaluar nga përdorimi i tunelit deri në një njoftim tjetër.  
 
Një pjesë u rihap për autobusat në 12 nëntor dhe makinat në 13 nëntor. Përdorimi i asaj pjesë 
ishte i kufizuar për kohët e pikut të mëngjesit dhe të pasdites.  
 
"Ndërsa disa mbyllje jashtë orëve të pikut mund të jenë të nevojshme për të vazhduar bërjen e 
riparimeve, lajmi i mirë është se lidhja e rëndësishme ndërmjet Bruklinit (Brooklyn), Stejtën 
Ajlënd (Staten Island) dhe Manhatanit të poshtëm (Manhattan) do të hapet përsëri 24 orë në ditë, 
shtatë ditë në javë,” tha Guvernatori Kuomo (Cuomo).  
 
Tuneli Keri (Carey) u përmbyt me ujë gërryes të detit, të mbushur me mbeturina në secilën nga 
dy pjesët e tij, duke shkaktuar dëmtim të gjerë në sistemet elektrike, të ndriçimit, 
komunikacioneve, mbikqyrjes dhe ajrimit të tunelit. Tuneli Keri (Carey) është kalimi më i gjatë 
nën lumë për automjete në Amerikën e Veriut dhe uji përmbyti më shumë se një milje të 
gjatësisë së tij prej 9,000 këmbë. 
 
“Kthimi i Tunelit Keri (Carey) përsëri në përdorim gjatë gjithë kohës është një hap tjetër në 
rikthimin e një ndjenje normaliteti në rajon dhe për dhjetra mijëra udhëtarë që e përdorin tunelin 
çdo ditë,” tha Kryetari dhe CEO i MTA-së Jozef J. Lota (Joseph J. Lhota). 
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