
Informaţiile de mai jos reprezintă o colecţie de materiale privind situaţiile de urgenţă localizate, adresată comunităţii dumneavoastră.  

Centre de evacuare 
În cazul unei evacuări, este recomandabil să căutaţi adăpost la prieteni sau membri ai familiei cu domiciliul situat în afara zonei de evacuare. În cazul în care doriţi să vă adresaţi unui serviciu public, vă rugăm să vizitaţi orice centru de evacuare din vecinătatea dumneavoastră, menţionat în 
următoarea listă*:

 

* Vă rugăm să ţineţi cont de faptul că aceste locaţii pot suferi schimbări. Pentru mai multe informaţii, vizitaţi NYC.gov/hurricanezones sau sunaţi la 311 (212-639-9675 pentru Serviciul de Transmisie Video sau TTY (teleimprimator): 212-504-4115).

Serviciul comunitar de informare

 

Secţia de Poliţie (Locală) Staţia/Staţiile de Pompieri Oficiul Comunitar

 

Contactarea serviciilor din Oraşul New York
911: Situaţii de urgenţă 

Apelaţi numărul 911 în cazul în care vă aflaţi în pericol direct sau sunteţi martori la o infracţiune în curs de desfăşurare. Apelaţi numărul 911 în cazul în care sunteţi grav rănit(ă) sau suferiţi de o afecţiune medicală care vă pune viaţa în pericol.

 
311: Servicii pentru situaţii care nu sunt urgente / Servicii oferite în oraşul New York 

Numărul 311 oferă acces la servicii pentru situaţii care nu sunt urgente şi la informaţii privind programele guvernamentale ale oraşului New York. Nu apelaţi numărul 311 pentru situaţii de urgenţă. Numărul 311 este valabil on-line şi prin telefon:

• Accesaţi numărul 311 on-line, vizitând NYC.gov/311. 

• Trimiteţi mesaj text la numărul 311-692.

• Apelaţi numărul 311 sau (212) NEW-YORK, (212) 639-9675, din afara oraşului New York.

• Contactaţi-ne folosind Serviciul de Transmisie Video (VRS) la numărul (212) NEW-YORK, (212) 639-9675.

• Apelaţi numărul 311 folosind TTY (teleimprimatorul) sau telefonul cu mesaje text la numărul (212) 504-4115.

 
 
După o situaţie de urgenţă
Există multe surse de informare disponibile cetăţenilor din New York, în special ulterior unei situaţii de urgenţă.  

 

 

Intraţi în contact cu programele guvernamentale ale oraşului New York
Cu excepţia cazurilor cu specificaţii diferite, apelaţi numărul 311 (212-639-9675 pentru Serviciul de Transmisie Video sau TTY (teleimprimator): 212-504-4115) sau accesaţi NYC.gov pentru a contacta agenţiile din New York.

• Aflaţi cum să vă pregătiţi pentru situaţiile de urgenţă şi solicitaţi materialele puse la dispoziţie de programul Ready New York (Oraşul New York pregătit), accesând NYC.gov/readyny. 

• Aflaţi cum să vă pregătiţi organizaţia pentru situaţiile de urgenţă prin programul Partners in Preparedness (Parteneri în pregătire), accesând NYC.gov/partnersinpreparedness. 

• Aflaţi cum să contribuiţi pentru crearea unui oraş mai sigur, mai puternic şi mai bine pregătit, prin programul NYC Citizen Corps (Corpul Cetăţenesc din NYC), accesând NYC.gov/citizencorpss. 

• Aflaţi mai multe despre programul New York City Community Emergency Response Team - CERT (Echipa de răspuns în cazul situaţiilor de urgenţă a comunităţii oraşului New York) şi despre modul în care voluntarii ajută la pregătirea cartierului şi a comunităţilor lor împotriva diferitelor 
tipuri de dezastre, accesând NYC.gov/cert.

• Aflaţi cum să vă înregistraţi comunitatea on-line în Reţeaua NYC Community Space Survey (Investigarea spaţiului comunităţii New York), accesând NYC.gov/communityspacesurvey. 

• Înscrieţi-vă la Notify NYC (Înştiinţaţi NYC), programul oficial de comunicaţii privind situaţiile de urgenţă al oraşului New York, accesând NYC.gov/notifynyc.

• Înscrieţi-vă la Advance Warning System (Sistem avansat de avertizare), accesând www.advancewarningsystemnyc.org, pentru a primi mesaje referitoare la situaţiile de urgenţă destinate persoanelor cu dizabilităţi, cu nevoi funcţionale şi de acces.

Urmăriţi NYC Emergency  Management  
pe Twitter şi Facebook 
@nycoem 
/NYCEmergencyManagement

LifeNet

Pentru informaţii privind sănătatea mentală, pentru o sesizare sau dacă simţiţi nevoia să 
vorbiţi cu cineva, apelaţi linia telefonică confidenţială a oraşului New York, disponibilă  
non-stop şi destinată sănătăţii mentale. 

• Limba engleză şi toate celelalte limbi: 1-800-LIFENET, (1-800-543-3638),  
(TTY: 212-982-5284)

• În limba spaniolă: 1-877-AYUDESE, (1-877-298-3373)

• În limba chineză mandarină, cantoneză şi limba coreeană: 1-877-990-8585

Disaster Distress Helpline (Linia de Asistenţă Telefonică privind Stresul Cauzat de Dezastre)

1-800-985-5990

Mesaje: “TalkWithUs” sau “Hablanos” la numărul 66746

http://disasterdistress.samhsa.gov 

Salvation Army (Armata Salvării): Greater New York Division (Divizia pentru New York-ul 
Mare)

212-337-7424

www.ny.salvationarmy.org

American Red Cross in Greater New York (Crucea Roşie Americană din New York) 

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

www.nyredcross.org 

New York Disaster Interfaith Services (Serviciile pentru Dezastrele Interreligioase din New 
York)

212-669-6100

www.nydis.org  

New York City Voluntary Organizations Active in Disaster (NYC VOAD - Organizaţiile Voluntare 
Active Dedicate Dezastrelor)

212-402-1102

www.nycvoad.org

info@nycvoad.org

UJA Federation

1-877-852-6951 

www.ujafedny.org 

New York Cares

212-228-5000 

www.newyorkcares.org  

Catholic Charities of the Archdiocese of New York (Organizaţiile Caritabile Catolice ale 
Arhiepiscopiei din New York)

1-800-744-7900

www.catholiccharitiesny.org   

Catholic Charities Brooklyn and Queens (Organizaţiile Caritabile Catolice din Brooklyn şi 
Queens)

718-722-6223

www.ccbq.org

dcm@ccbq.org 

Informaţii pentru pregătirea comunităţilor din New York 
pentru situaţii de urgenţă


	Evacuation Center 1: Grover Cleveland HS21-27 Himrod StreetQueens, NY 11385
	Evacuation Center 2: Bushwick HS400 Irving AvenueBrooklyn, NY 11237
	Evacuation Center 3: Franklin K. Lane HS999 Jamaica AvenueBrooklyn, NY 11208
	Police Stations/Precincts: 104th Precinct64-02 Catalpa AvenueQueens, NY 11385718-386-3004; 911
	Fire Station(s): 56-29 68 StreetQueens, NY 1137891156-07 Metropolitan AvenueQueens, NY 1138591166-44 Myrtle AvenueQueens, NY 1138591178-11 67 RoadQueens, NY 11379911
	Community Board Office: 61-23 Myrtle AvenueQueens, NY 11385718-366-1834


