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ווייסט ווער עס איז אין געפאר.
מענטשן וואס זענען אממערסטנס אויסגעשטעלט צו שעדיגונג 

אדער טויט פון ים-ברעג שטורעמס רעכענען אריין:

     מענטשן וואס וואוינען אין עוואקואציע זאנעס. באזוכט 
http://www.nyc.gov/hurricane אויסצוגעפינען אייער 
זאנע און זען אויב אן עוואקואציע באפעל איז אין קראפט.

   מענטשן וואס זענען 65 יאר אדער עלטער

    מענטשן וואס זענען געזעלשאפטליך אפגעזונדערט, האבן 
באגרעניצטע באוועגונג אדער קענען נישט ארויסגיין פון הויז.

באשיצט זיך און העלפט סיי וועמען איר קענט וואס געפינט זיך 
מעגליך אין געפאר.

רעאקציע וועגווייזער
ים-ברעג שטורעמס

מענטשן און 
פאמיליעס

ים-ברעג שטורעמס, וועלכע רעכענען אריין נאר’איסטערס, טראפישע שטורעמס און האריקעינס, קענען פאראורזאכן ערנסטע 
פארפלייצונג, שטארקע ווינטן, שווערע רעגנס און שטורעם אנפאלן. שטארקע ווינטן און הויכע וואסערן קענען צוברענגען אזעלכע 

געפארן ווי פאלנדע ביימער, אומגעפאלענע פאוער ליניעס, פליענדיגע ברוכווארג און פארלוסט פון הייצונג, וואסער און פאוער.

פאלגט אויס אנווייזונגען און 
באשיצט זיך און אייער פאמיליע.

    ברענגט אריין סיי וועלכע זאכן וואס זענען אינדרויסן וואס קענען שעדיגן אדער צוקלאפן עמיצן אויב ווערט עס 
אויפגעהויבן דורך די ווינט.

    סורפ’ט נישט און טוט נישט קיין שום אנדערע וואסער ספארטן ביז ווילאנג באאמטע זאגן אז די אומשטענדן 
זענען זיכער.

   אויב מען הייסט אייך עוואקואירן:

     כאפט אייער ”גיין זעקל“ מיט אייערע וויכטיגע דאקומענטן, אידענטיפיקאציע, מעדיצין, געפלעשלטע 
וואסער, עסנווארג וואס גייט נישט צוגרונד, אן ערשטע הילף טאשקע און א באטעריע-געפירטע פלעשלייט 

און ראדיא. גייט צו http://www.nyc.gov און זוכט ”Go Bag“ )גיי זעקל( פאר מער אינפארמאציע.

     גייט צו פאמיליע אדער פריינט וועלכע וואוינען אינדרויסן פון די עוואקואציע זאנעס. אויב איר האט 
נישט קיין שום אנדערע שעלטער, גייט צו אן עוואקואציע צענטער. רופט 311 צו טרעפן אייער 

נאענטסטע עוואקואציע צענטער און פאר אינפארמאציע איבער טראנספארטאציע ברירות.

      מערקט אז לעגאלע שטוב באשעפענישן און סערוויס באשעפענישן זענען ערלויבט אין אלע 
 NYC ים-ברעג שטורעם שעלטערס. מאכט זיכער צו ברענגען אייער שטוב 

באשעפעניש’ס הונט לייסענס, עסנווארג, קייט, שטייג און מעדיצין.

אלגעמיינע אנווייזונגען

  באקומט העלטה אינפארמאציע 
 פון פארלעסליכע קוועלער

(nyc.gov, cdc.gov און 311).

   שרייבט זיך איין פאר 
Notify NYC פאר אינפארמאציע 

וועגען עמערדזשענסי פעלער.

   אויב איר אדער עמיצער 
וואס איר קענט שפירט זיך 

איבערגעוועלטיגט און דארף 
הילף זיך צו ספראווען, באזוכט 

lifenet.nyc פאר אומזיסטע 
הילף אין אייער שפראך.

  אין אן עמערדזשענסי, רופט 
שטענדיג 911.
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בלייבט וואכזאם נאכן שטורעם.
    פארמיידט טיפע און שטייענדיגע וואסערן, אומגעפאלענע פאוער ליינס, וואקלדיגע ביימער און צווייגן און נאסע 
אדער גליטשיגע ערטער. רופט די פאוער פירמע צו באריכטן אומגעפאלענע פאוער ליינס און 311 צו באריכטן 

אומזיכערע צושטאנדן.

   פארשאפט זיך הילף מיטן אויפהייבן שווערע זאכן און פארמיידט טונקעלע טרעפן-צימערן אויב מעגליך. 

   באפעסטיגט לייטערס און נוצט זיי בלויז אויף גראדע ערד.

   אינטערעסירט זיך אויף עמפינדליכע פריינט, קרובים און שכנים אויב עס איז זיכער דאס צו טון.

   פארמיידט שימל וווקס.

    רייניגט און טרוקנט נאסע זאכן.

    נעמט אוועק נאסע, לעכעריגע זאכן אזוי ווי איבערגעצויגענע מעבל. 

    פארריכט סיי וועלכע רינונגען אדער באריכט זיי צום אייגנטימער פון אייער געביידע.

     נוצ דיהיומידיפייערס אויב עס איז פארהאן צו באקומען. אויב די פאוער גייט נישט, עפנט פענסטערס 
פאר לופטערונג.

     באזוכט http://www.nyc.gov/health און זוכט ”mold“ פאר מער אינפארמאציע וועגען פארמיידן 
שימל וואוקס.

    אויב איר בלייבט אינדערהיים: 

     שטייט אוועק פון קעלערן און גייט צו א העכערע שטאק אויב איר וואוינט אויף א פלאץ וואס איז 
אין געפאר פון פארפלייצונג.

    שטייט אוועק פון פענסטערס וואס קענען זיך צוברעכן פון שטארקע ווינטן.

האלט עסנווארג זיכער אויב איז דא א קורצשלוס.
    האלט עסנווארג וואס פארלאנגט ווייניג אדער בכלל נישט קיין קאכן און וואס פארלאנגט נישט קיין 

פרידזשידער.

    האלט פרידזשידער און פריזער טירן פארמאכט ווי ווייט מעגליך כדי צו פארמיידן עסנווארג פון קאליע ווערן. 

      שטעלט אריבער צום פריזער מילך, קעז, פליישן און אנדערע זאכן וואס קענען פארדארבן ווערן. 
אויב דער פריזער איז בלויז טיילווייז פול, האלט אלע זאכן נאענט צוזאמען און אנגעהויפנט איינס 

אויף די אנדערע.

     אויב די טירן בלייבן פארמאכט, וועט עסנווארג אינעם פרידזשידער בלייבן קאלט פאר פיר שטונדן, 
און עסנווארג אין א פולע פריזער וועט בלייבן קאלט פאר צוויי טעג )איין טאג פאר א האלב-פולע 

פריזער(.

     ווארפט אוועק סיי וועלכע רעפרידזשירירטע עסנווארג וואס האט אן אומגעווענליכן גערוך, קאליר 
אדער געטאפ אדער וואס איז מעגליך געקומען אין בארירונג מיט אומריינע וואסער. אויב איר זענט 

נישט זיכער, ווארפט עס ארויס.
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פארמיידט קארבאן מאנאקסייד פארגיפטיגונג.
    מאכט זיכער אז איר האט אין אייער היים א קארבאן מאנאקסייד דעטעקטער און א רויך אלארם וואס 

ארבעטן. אויב אייער געביידע אייגנטימער שטעלט נישט צו קיין קארבאן מאנאקסייד דעטעקטער און רויך 
אלארם, רופט 311. 

     פאר מער אינפארמאציע איבער ווי אזוי אונטערצוזוכן אייער קארבאן מאנאקסייד דעטעקטער, 
 “Prevent Carbon Monoxide Poisoning” און זוכט http://www.nyc.gov/health באזוכט

)פארמיידט קארבאן מאנאקסייד פארגיפטיגונג(. 

    נוצט קיינמאל נישט קיין גאז ברענערס אדער אויוונס צו הייצן אייער היים. קעראסין היטערס און פראפעין 
ספעיס היטערס זענען אומלעגאל אין ניו יארק סיטי.

    אויב איר שמעקט גאז אדער אייער קארבאן מאנאקסייד דעטעקטער צוקלינגט זיך, עפנט די פענסטערס, דאן 
גייט ארויס און רופט 911. 

    גייט נישט צוריק אריין ביז ווילאנג אייער היים ווערט דערקלערט אלס זיכער.

     נוצט נישט קיין ליכט, שוועבלעך אדער אנדערע אפענע פלאמען צו קוקן אויב עס זענען דא רינענדע 
גאז ליניעס.

    נוצט דזשענערעיטערס אינדרויסן און אוועק פון טירן, פענסטערס און ווענטס. פאלגט אלעמאל אויס די 
מאנופאקטשורער’ס אנווייזונגען. 
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Know who is at risk.
People most vulnerable to injury or death from coastal 
storms include:

    People who live in evacuation zones. Visit  
http://www.nyc.gov/hurricane to find your zone  
and see if an evacuation order is in effect.

    People 65 years or older

    People who are socially isolated, have limited 
mobility or are unable to leave the house

Protect yourself and reach out to anyone you know 
who may be at risk.

RESPONSE GUIDE
COASTAL STORMS 

INDIVIDUALS 
& FAMILIES

Coastal storms, which include nor’easters, tropical storms and hurricanes, can cause severe flooding, 
strong winds, heavy rain and storm surges. Strong winds and high waters can create hazards such as 
falling trees, downed power lines, flying debris and loss of heat, water and power. 

Follow directions and 
protect yourself and family.
    Bring in any outdoor objects that could cause damage or hurt someone if picked up by the wind.

    Do not surf or perform any other water sports until officials say conditions are safe.

    If you are told to evacuate:

      Grab your “Go Bag” with your important documents, identification, medication, 
bottled water, nonperishable food, a first aid kit and a battery-operated flashlight and 
radio. Go to http://www.nyc.gov and search “Go Bag” for more information.

      Stay with friends or family who live outside the evacuation zones. If you have no 
other shelter, go to an evacuation center. Call 311 to find your nearest evacuation 
center and for information about transportation options.

      Note that legal pets and service animals are allowed in all NYC coastal storm 
shelters. Be sure to bring your pet’s dog license, food, leash, cage and medication.

GENERAL GUIDELINES

  Get health information 
from credible sources  
(nyc.gov, cdc.gov and 311).

  Sign up for Notify NYC 
for information about 
emergency events.

  If you or anyone you know 
feels overwhelmed or 
needs help coping, visit 
lifenet.nyc for free help in 
your language.

  In an emergency, always 
call 911. 

http://www.nyc.gov/html/oem/html/get_prepared/supplies.shtml


English/Yiddish

Stay alert after the storm.
      Avoid deep and standing water, downed power lines, unstable trees and branches and wet 

or slippery surfaces. Call the power company to report fallen power lines and 311 to report 
unsafe conditions.

     Get help to lift heavy items and avoid dark staircases if possible. 

     Secure ladders and use them only on level ground.

      Check on vulnerable friends, relatives and neighbors if it is safe to do so.

      Prevent mold growth.

      Clean and dry wet objects.

      Remove wet, porous materials such as upholstered furniture. 

    Fix any leaks or report them to your building owner.

      Use dehumidifiers if available. If the power is out, open windows for ventilation.

      Visit http://www.nyc.gov/health and search “mold” for more information on preventing 
mold growth.

    If you stay at home: 

      Stay out of basements and move to a higher floor if you live in a location that is at 
risk for flooding.

      Stay away from windows that may break during strong winds.

Keep food safe if there is a power outage. 
   Keep foods that need little to no cooking and do not need refrigeration.

    Keep refrigerator and freezer doors closed as much as possible to prevent food from spoiling. 

      Move milk, cheese, meats and other perishables into the freezer compartment.  
If the freezer is only partially full, keep all items close together and stacked on top of 
each other.

      If doors remain closed, food in the refrigerator will stay cold for four hours, and food 
in a full freezer will stay cold for two days )one day for a half-full freezer(.

      Throw away any refrigerated food that has an unusual odor, color or texture or that 
may have been touched by sewage water. If in doubt, throw it out. 
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Prevent carbon monoxide poisoning.
      Make sure you have a working carbon monoxide detector and smoke alarm in your home.  

If your building owner does not provide a carbon monoxide detector and smoke alarm,  
call 311. 

      For more information on how to test your carbon monoxide detector, visit  
http://www.nyc.gov/health and search “Prevent Carbon Monoxide Poisoning.” 

      Never use gas stoves or ovens to heat your home. Kerosene heaters and propane space 
heaters are illegal in New York City. 

    If you smell gas or your carbon monoxide detector goes off, open the windows, then go 
outside and call 911. 

        Do not re-enter until your home is declared safe.

      Do not use candles, matches or other open flames to check for leaking gas lines.

    Use generators outdoors and away from doors, windows and vents. Always follow the 
manufacturer’s instructions. 

CO

http://www.nyc.gov/html/doh/html/environmental/poison-co.shtml

