
Οι παρακάτω πόροι αποτελούν διαλογή τοπικού υλικού ετοιμότητας για την αντιμετώπιση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης στην κοινότητά σας. 

Κέντρα Εκκένωσης 
Αν παραστεί ανάγκη για εκκένωση, συνιστούμε να καταφύγετε σε σπίτι φίλων ή συγγενών έξω από την περιοχή εκκένωσης. Αν επιθυμείτε να μεταβείτε σε δημόσιο χώρο, επισκεφτείτε όποιο κέντρο εκκένωσης από την παρακάτω λίστα* είναι κοντά σας:

 

*Έχετε υπόψη ότι αυτοί οι χώροι ενδέχεται να τροποποιηθούν. Για περαιτέρω πληροφορίες, επισκεφτείτε το NYC.gov/hurricanezones ή καλέστε το 311 (212-639-9675 για Υπηρεσία Διαμεταγωγής μέσω Εικονοτηλεφωνίας, ή για Τηλέτυπο: 212-504-4115).

Κοινοτικές Πληροφορίες Περιφέρειας

 

Σταθμός Αστυνομίας (Τμήμα) Πυροσβεστικός(οί) Σταθμός(οί) Γραφείο Κοινοτικής Επιτροπής

 

Επικοινωνία με την Πόλη
911: Καταστάσεις έκτακτης ανάγκης 

Καλέστε το 911 όταν διατρέχετε άμεσο κίνδυνο ή είστε μάρτυρας εγκληματικής ενέργειας που βρίσκεται σε εξέλιξη. Καλέστε το 911 αν έχετε υποστεί σοβαρό τραυματισμό ή αντιμετωπίζετε πρόβλημα υγείας που μπορεί να επιφέρει τον θάνατο.

 
311: Υπηρεσίες για καταστάσεις μη έκτακτης ανάγκης/Δημοτικές Υπηρεσίες 

Το 311 παρέχει πρόσβαση σε δημοτικές υπηρεσίες για καταστάσεις μη έκτακτης ανάγκης και πληροφορίες για προγράμματα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Μην καλείτε το 311 για καταστάσεις έκτακτης ανάγκης. Το 311 διατίθεται στο Διαδίκτυο και τηλεφωνικά:

• Επισκεφτείτε το 311 στο Διαδίκτυο στη διεύθυνση NYC.gov/311. 

• Κείμενο 311-692.

• Καλέστε το 311 ή το (212) NEW-YORK, (212) 639-9675, εάν βρίσκεστε εκτός Νέας Υόρκης.

• Επικοινωνήστε μαζί μας με Υπηρεσία Διαμεταγωγής μέσω Εικονοτηλεφωνίας (VRS) στο (212) NEW-YORK, (212) 639-9675.

• Επικοινωνήστε με το 311 χρησιμοποιώντας Τηλέτυπο ή Τηλεκειµενογράφο στο (212) 504-4115.

 
 
Ύστερα από καταστάσεις έκτακτης ανάγκης
Υπάρχει πληθώρα πόρων στη διάθεση των κατοίκων της Νέας Υόρκης, ειδικά για ύστερα από καταστάσεις έκτακτης ανάγκης.  

 

 

Συνδεθείτε με τα Προγράμματα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης της πόλης της Νέας Υόρκης
Αν δεν αναφέρεται κάτι άλλο, καλέστε το 311 (212-639-9675 για Υπηρεσία Διαμεταγωγής μέσω Εικονοτηλεφωνίας, ή για Τηλέτυπο: 212-504-4115), ή χρησιμοποιήστε το NYC.gov για να επικοινωνήσετε με τις Δημοτικές Υπηρεσίες.

• Μάθετε πώς να προετοιμαστείτε για καταστάσεις έκτακτης ανάγκης και ζητήστε υλικό μέσω του προγράμματος Ready New York στην ηλεκτρονική διεύθυνση NYC.gov/readyny. 

• Μάθετε πώς να προετοιμάσετε τον οργανισμό σας για καταστάσεις έκτακτης ανάγκης και ζητήστε υλικό μέσω του προγράμματος Partners in Preparedness στην ηλεκτρονική διεύθυνση  NYC.gov/partnersinpreparedness. 

• Μάθετε πώς να συμβάλλετε στην ασφάλεια, την ενδυνάμωση και την καλύτερη προετοιμασία της πόλης της Νέας Υόρκης μέσω του προγράμματος NYC Citizen Corps στην ηλεκτρονική διεύθυνση NYC.gov/citizencorpss. 

• Ενημερωθείτε για το πρόγραμμα Community Emergency Response Team (CERT) της πόλης της Νέας Υόρκης  και για αυτούς τους εθελοντές που βοηθούν τους γείτονες και τις κοινότητές τους να προετοιμαστούν για διαφόρων ειδών καταστροφές στην ηλεκτρονική διεύθυνση NYC.gov/cert.

• Ενημερωθείτε πώς να καταχωρίσετε τον κοινοτικό σας χώρο στο NYC Community Space Survey Network στην ηλεκτρονική διεύθυνση NYC.gov/communityspacesurvey. 

• Εγγραφείτε στο Notify NYC, το επίσημο πρόγραμμα επικοινωνίας σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης της Νέας Υόρκης στην ηλεκτρονική διεύθυνση NYC.gov/notifynyc.

• Εγγραφείτε στο Advance Warning System για να λαμβάνετε μηνύματα σχετικά με καταστάσεις έκτακτης ανάγκης τα οποία έχουν σχεδιαστεί για άτομα με αναπηρίες, προβλήματα προσβασιμότητας και ειδικές ανάγκες στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.advancewarningsystemnyc.org.

Ακολουθήστε το NYC Emergency Management 
στο Twitter και το Facebook 
@nycoem 
/NYCEmergencyManagement

LifeNet

Για πληροφορίες ψυχικής υγιεινής, παραπεμπτικό ή αν απλώς θέλετε να μιλήσετε 
σε κάποιον, καλέστε με εχεμύθεια την Γραμμή Επικοινωνίας Ψυχικής Υγιεινής της 
πόλης της Νέας Υόρκης, όλο το 24ωρο. 

• Αγγλικά και όλες οι άλλες γλώσσες: 1-800-LIFENET, (1-800-543-3638), 
(Τηλέτυπο: 212-982-5284)

• Στα ισπανικά: 1-877-AYUDESE, (1-877-298-3373)

• Στα μανδαρίνικα, καντονέζικα και τα κορεάτικα: 1-877-990-8585

Disaster Distress Helpline (Τηλεφωνική Γραμμή Βοήθειας για περιπτώσεις 
Καταστροφών)

1-800-985-5990

Κείμενο: “TalkWithUs” ή “Hablanos” στο 66746

http://disasterdistress.samhsa.gov 

Στρατός της Σωτηρίας: Ευρύτερη Περιφέρεια Νέας Υόρκης

212-337-7424

www.ny.salvationarmy.org

Αμερικανικός Ερυθρός Σταυρός στη Μείζονα Νέα Υόρκη

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

www.nyredcross.org 

Διαθρησκευτικές Υπηρεσίες Καταστροφών Νέας Υόρκης

212-669-6100

www.nydis.org  

New York City Voluntary Organizations Active in Disaster (Εθελοντικοί Οργανισμοί της πόλης 
της Νέας Υόρκης Δραστηριοποιούμενοι σε περιπτώσεις Καταστροφών) (NYC VOAD)

212-402-1102

www.nycvoad.org

info@nycvoad.org

UJA Federation (Ομοσπονδία UJA)

1-877-852-6951 

www.ujafedny.org 

New York Cares (Οργανισμός New York Cares)

212-228-5000 

www.newyorkcares.org  

Καθολικές Φιλανθρωπικές Δραστηριότητες της Αρχιεπισκοπής της Νέας Υόρκης

1-800-744-7900

www.catholiccharitiesny.org   

Καθολικές Φιλανθρωπικές Δραστηριότητες Μπρούκλιν και Κουίνς

718-722-6223

www.ccbq.org

dcm@ccbq.org 

Πόροι Ετοιμότητας για την Αντιμετώπιση Καταστάσεων Έκτακτης 
Ανάγκης για τις Κοινότητες της πόλης της Νέας Υόρκης
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