
Zawarte poniżej informacje zostały zebrane na potrzeby Twojej społeczności z lokalnych materiałów dotyczących gotowości na wypadek sytuacji wyjątkowej. 

Punkty ewakuacyjne 
W przypadku konieczności ewakuacji zaleca się pozostanie w domach przyjaciół lub rodziny poza jej obszarem. Jeśli chcesz skorzystać z lokalnego ogólnodostępnego punktu ewakuacyjnego, znajdź go na następującej liście*:

 

*Lokalizacje te mogą ulec zmianie. Więcej informacji otrzymasz, odwiedzając stronę internetową NYC.gov/hurricanezones lub dzwoniąc pod numer 311 (212-639-9675 w przypadku usługi wideo, lub usługi TTY: 212-504-4115).

Informacje dla społeczności danego dystryktu

 

Posterunek policji (Komisariat) Remiza/-y strażacka/-ie Biuro Community Board (Biuro Rady Społeczności)

 

Kontakt ze służbami miejskimi
911: Nagłe przypadki 

Zadzwoń pod numer 911, jeśli zagraża Ci bezpośrednio niebezpieczeństwo albo jesteś świadkiem przestępstwa. Zadzwoń pod numer 911 w przypadku doznania ciężkich obrażeń ciała lub będąc w stanie zagrażającym życiu.

 
311: Usługi miejskie/niezwiązane z nagłymi przypadkami 

Pod numerem 311 można uzyskać dostęp do usług miejskich niezwiązanych z nagłymi przypadkami i informacji o miejskich programach rządowych. Z nagłymi przypadkami nie dzwoń pod numer 311. Kontakt z numerem 311 jest możliwy przez Internet lub telefon:

• Skontaktuj się z numerem 311 w Internecie, odwiedzając stronę NYC.gov/311. 

• Wyślij SMS pod numer 311-692.

• Zadzwoń pod numer 311 lub (212) NEW-YORK, (212) 639-9675 spoza Nowego Jorku.

• Skontaktuj się z nami, korzystając z usługi wideo (VRS) pod numerami (212) NEW-YORK, (212) 639-9675.

• Skontaktuj się z numerem 311, korzystając z usługi TTY, czyli telefonu tekstowego, pod numerem (212) 504-4115.

 
 
Po wystąpieniu nagłego przypadku
Dla mieszkańców Nowego Jorku dostępnych jest wiele zasobów zwłaszcza w kontekście podejmowania działań na skutek nagłego przypadku.  

 

 

Zdobądź informacje na temat programów rządowych dla miasta Nowy Jork
Jeśli nie zaznaczono inaczej, zadzwoń pod numer 311 (212-639-9675 w przypadku usługi wideo, lub skorzystaj z usługi TTY pod numerem 212-504-4115) lub znajdź informacje dotyczące kontaktu z agencjami miejskimi pod adresem NYC.gov.

• Odwiedzając stronę internetową NYC.gov/readyny, dowiedz się, jak przygotować się na nagłe przypadki i uzyskaj odpowiednie materiały poprzez program Ready New York („Gotowy Nowy Jork”). 

• Odwiedzając stronę NYC.gov/partnersinpreparedness, dowiedz się, jak przygotować firmę na nagłe przypadki poprzez program Partners in Preparedness („Partnerzy w gotowości”). 

• Odwiedzając stronę NYC.gov/citizencorpss, dowiedz się, jak sprawić, żeby miasto było bardziej bezpieczne, lepiej przygotowane na potencjalne zagrożenia i szybciej na nie reagowało poprzez program NYC Citizen Corps („Program służb obywatelskich miasta Nowy Jork”). 

• Odwiedzając stronę NYC.gov/cert, dowiedz się o New York City Community Emergency Response Team (CERT), czyli „Społecznościowym zespole reagowania w nagłych przypadkach CERT” i sprawdź, jak wolontariusze z tego zespołu pomagają swoim sąsiadom i społecznościom przygotować 
się na różnego rodzaju klęski i katastrofy.

• Odwiedzając stronę NYC.gov/communityspacesurvey, dowiedz się, jak zarejestrować przestrzeń swojej społeczności w sieci NYC Community Space Survey Network. 

• Na stronie NYC.gov/notifynyc można zarejestrować się w oficjalnym miejskim programie powiadamiania o zagrożeniach, Notify NYC.

• Na stronie www.advancewarningsystemnyc.org zarejestruj się w Advance Warning System, czyli systemie wczesnego powiadamiania, przeznaczonego dla ludzi z niepełnosprawnością lub ograniczoną mobilnością lub potrzebami funkcjonalnymi.

Śledź NYC Emergency Management  
na Twitterze i znajdź nas w portalu Facebook 
@nycoem 
/NYCEmergencyManagement

LifeNet

Jeśli potrzebujesz informacji o zdrowiu, skierowania na konsultację lub musisz 
z kimś porozmawiać, zadzwoń pod czynny przez całą dobę, nowojorski telefon 
zaufania „Mental Health Hotline”. 

• Język angielski i wszystkie inne języki: 1-800-LIFENET, (1-800-543-3638),  
(usługa TTY: 212-982-5284)

• W języku hiszpańskim: 1-877-AYUDESE, (1-877-298-3373)

• W języku mandaryńskim, kantońskim lub koreańskim: 1-877-990-8585

Linia pomocowa „Disaster Distress Helpline” (dla osób cierpiących na skutek klęsk 
i katastrof)

1-800-985-5990

Wyślij SMS o treści: „TalkWithUs” lub „Hablanos” pod numer 66746

http://disasterdistress.samhsa.gov 

Salvation Army (Armia Zbawienia): Obszar metropolitarny Nowego Jorku

212-337-7424

www.ny.salvationarmy.org

American Red Cross in Greater New York (Amerykański Czerwony Krzyż w obszarze 
metropolitarnym Nowego Jorku)

1-877-RED-CROSS (1-877-733-2767)

www.nyredcross.org 

Usługi organizacji New York Disaster Interfaith

212-669-6100

www.nydis.org  

New York City Voluntary Organizations Active in Disaster (NYC VOAD) (organizacje 
wolontariackie służące pomocą ludziom dotkniętym na skutek klęsk i katastrof)

212-402-1102

www.nycvoad.org

info@nycvoad.org

UJA Federation (Federacja UJA, czyli agencja odpowiedzialna za pozyskiwanie i rozdzielanie 
funduszy ze zbiórek gminnych)

1-877-852-6951 

www.ujafedny.org 

New York Cares (organizacja wolontariacka)

212-228-5000 

www.newyorkcares.org  

Catholic Charities of the Archdiocese of New York (Katolickie organizacje charytatywne 
archidiecezji Nowy Jork)

1-800-744-7900

www.catholiccharitiesny.org   

Catholic Charities Brooklyn and Queens (Katolickie organizacje charytatywne obejmujące 
Brooklyn i Queens)

718-722-6223

www.ccbq.org

dcm@ccbq.org 

Informacje dla społeczności Nowego Jorku dotyczące 
gotowości na wypadek sytuacji wyjątkowej
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