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Për Njoftim të Menjëhershëm: 23 nëntor 2012 

GUVERNATORI KUOMO (CUOMO) NJOFTON RIVENDOSJEN E TRAFIKUT NE DREJTIMIN E KUNDERT 
GJATE UDHETIMIT NE MENGJES NE TUNELIN KUINS MIDTAUN (QUEENS MIDTOWN) DUKE FILLUAR TE 

HENEN 

 
Guvernatori Endrju M. Kuomo (Andrew M. Cuomo) njoftoi sot se korsitë e trafikut në drejtimin e 
kundërt në Tunelin Kuins Midtaun (Queens Midtown) të Autoritetit të Transportit Metropolitan, që 
lejojnë tre korsi të trafikut në qytet gjatë kohës së pikut të udhëtimit në mëngjes, do të hapen përsëri 
duke filluar të hënën në mëngjes.  
 
Vala e trafikut po rivendoset pasi përfunduan riparimet e sistemit të kontrollit të sinjaleve që vënë në 
funksionim dritat e sipërme brenda tunelit. Ajo lejon që dritat jeshile të shfaqen mbi një korsi dhe dritat 
e kuqe mbi korsinë tjetër brenda të njëjtës pjesë, që është e nevojshme gjatë funksionimit të trafikut në 
dy drejtime. Pas stuhisë sistemi mund t’i mbante dritat ose të gjitha jeshile ose të gjitha të kuqe.  
 
“Me këtë ndryshim, Tuneli Kuins Midtaun (Queens Midtown) është rikthyer plotësisht në shërbimin 
përpara Sendit (Sandy),” tha Guvernatori Kuomo (Cuomo). “Do të sigurojë më shumë lehtësi për 
udhëtarët që vijnë gjatë orës së pikut të mëngjesit në këtë sezon të ngarkuar festash.” 
 
Vala e trafikut në drejtimin e kundërt përdoret ndërmjet orës 7 të mëngjesit dhe 10 të mëngjesit për të 
lejuar shumicën e trafikut në tunel, që është një korridor kryesor që lidh Manhatanin (Manhattan) me 
Kuins (Queens) dhe Long Ajlënd (Long Island) nëpërmjet Autostradës së Long Ajlënd (Long Island). 
 
Tuneli u përmbyt me ujë nga Përroi Newtown aty pranë kur Uragani Sendi (Sandy) goditi natën e 29 
tetorit. Video e ujit duke vërshuar në tunel natën e stuhisë është e disponueshme në 
http://www.youtube.com/watch?v=jCrMpDfPfZw. Fotografi të ujit duke vërshuar në tunel dhe 
përpjekjet e rimëkëmbjes janë të disponueshme në 
http://www.flickr.com/photos/mtaphotos/sets/72157632061221446/. 
 
Pas një përpjekje masive të rimëkëmbjes, Tuneli Kuins Midtaun (Queens Midtown) u rihap me faza, duke 
filluar me shërbimin e autobusit në 6 nëntor, makinat në 9 nëntor dhe kamionat në 16 nëntor. 
 
Puna vazhdon në sistemin e kontrollit të sinjaleve të sipërme në Tunelin Hju L. Keri (Hugh L. Carey), i 

http://www.youtube.com/watch?v=jCrMpDfPfZw
http://www.flickr.com/photos/mtaphotos/sets/72157632061221446/
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njohur më parë si Tuneli Bruklin Bateri (Brooklyn Battery), i cili u godit edhe më rëndë nga Sendi (Sandy). 
Tuneli Keri u rihap gjatë gjithë kohës për të gjithë trafikun, me përjashtim të kamionave më 19 nëntor.  
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