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שטורעמס ברעג-ים לעצטיגע די
די צייגן סענדי און איירין

חורבנות און שאדן אומגעהויערע
ברענגען קענען האריקעינס וואס

סיטי. יארק ניו צו

שטורען א איידער פלאן א מאכט
אייער האלטן העלפן צו אן קומט
זיכער. לייענט היים און פאמיליע

זיך קענט איר וויאזוי וויסן צו
צוגרייטן.

זייט גרייט ניו־יארק
האריקעינס

און 
ניו יארק סיטי

א-ב האריקעין

רעסורסן

אנגעמערקט,  אנדערש ווערט עס סיידן
רילעי ווידעא פאר 212-639-9675) 311 רופט
נוצט סערוויס,  TTY: 212-504-4115) אדער

NYC.gov

ניו יארק סיטי עמערדזשענסי
מענעדזשמענט

NYC.gov/emergencymanagement

זאנע ווייסט אייער
NYC.gov/knowyourzone

נאטיפַײ ניו יארק סיטי
Register for emergency notifications

by getting the free mobile application,
visiting NYC.gov/notifynyc, contacting

311, or following @NotifyNYC on Twitter

מייערס אפיס פאר מענטשן מיט
ספעציעלע געברויכן.

NYC.gov/mopd

טוויטער און פעיסבוק אויף OEM
www.facebook.com/

NYCemergencymanagement
@nycoem

טוויטער און פעיסבוק אויף יארק ניו פון סיטי
www.facebook.com/nycgov

@nycgov

פראגראם אינשורענס פלאד נאציאנאלע
www.floodsmart.gov

1-888-379-9531

נאציאנאלער האריקעין צענטער /
צענטער פאר טראפיקאלישע פראגנאזן

www.nhc.noaa.gov

נאציאנאלע וועטער סערוויס
www.weather.gov

Con Edison
,(800-752-6633) ,1-800-75-CONED

(TTY: 800-642-2308)
www.coned.com

Public Service Electric and Gas
Company - Long Island - PSEG LI

 (631-755-6660 :TTY) ,1-800-490-0025
www.psegliny.com

National Grid
(718-237-2857 :TTY) ,718-643-4050

www.nationalgridus.com

קאטאגאריעס שטורעם

ווינט ָאנהַאלטנדיגער דער 5) לויט ביז קאטעגאריעס (1 פינף אין קלאסיפיצירט ווערן האריקעינס
שטורעם, אזוי א פון שטארקייט און שנעלקייט ווינט די שטייגט עס האריקעין. ווי פונעם שנעלקייט

נומער. קאטעגאריע די אויך שטייגט

סכנות די ווייסט

אנפאל שטורעם
האריקעין פון ציפער גרעסטע די פאר זיך ציילט
כוואליע א איז אנפאל שטורעם פאטאליטעטן, א
אויפן ארויפגעשטופט ווערט וואס וואסער ים פון
שטורעם.  אנקומענדיגע א פון ווינטן דורך בארטן

ווי מער ארויפשטופן קען האריקעין מאסיווע א
א פון הויך וואסער (די אנפאל שטורעם פיס 30

ניו פון חלקים טייל געביידע) אויף שטאקיגע דריי
פארן קענען אנפאלן שטורעם סיטי, און יארק
און אנפאל יבשה. שטורעם אין מייל עטליכע

לעבנס לייגן קענען כוואליעס צוקלאפנדע גרויסע
לייגן געביידעס, צוגרונד סכנה, פארלענדן אין

בריקן. און שאסייען שעדיגן דונס, און און בארטנס

ווינט
אדער מפ"ש 74 פון ווינטן אנהאלטנדע מיט
געביידעס,  שעדיגן האריקעינס מער, קענען
לויזע פארוואנדלען ביימער, און אראפווארפן

אביעקטן.  פליענדע טויטליכע צו חפצים

רעגן
צוברענגן קענען האריקעינס פון רעגנס שווערע

שוואכע און בליץ-פארפלייצונגען. נידריגע
אויסגעשטעלט ספעציעל זענען ערטער אפלויף

פארפלייצונגען.  צו

זייטגרייט אויבאירמוזטעוואקואירן

אויבאירווערטנישטפארארדנט
צועוואקואירן

אויבהאטאירשטובחיות

מאכטזיכעראזאייערחורבןפלאןאדרעסירט
וואסאירוועטטועןמיטאייערשטובחיאויבאיר
וועטמוזןפארלאזןאייערהויזצוליבאהאריקעין.

אויבקענטאירנישטשיצןאייערשטובחיה
אדערהילףחיהבייאשטוב-חיה-הויזאדערמיט

פריינדציקרוביםאינדרויסןפוןדיעוואקואציע
געגנט, זענעןשטובחיותאוןהילףחיותערלויבט
בייאלעמלוכה׳שעעוואקואציעצענטערן. ביטע
ברענגטמיטצוגעהערצופַארזָארגןאייערשטוב

חיהציהילףחיה, אריינגערעכנטשפייז, קייטן, 
ַאשטייג, אוןמעדעצינען. נוצטדיזייטגרייטניו

יארק „מייןשטוב־חיה׳סנויטּפלַאן“ ביי
NYC.gov/readynyצומַאכןַאּפלַאןפַאר

אייערשטוב־חיהָאדערהילףחיה. 

טָאמערוואוינטאיראיןַאקעלערשטוב.

איינוואוינעראיןבעיסמענטאפארטמענטס
קענעןאויסשטייןמערריזיקעספוןהאריקעינס

אפילואויבזייוואוינעןאינדרויסןפוןדי
עוואקואציעזאנעגרעניצן. פילעגענגנטןאיןדי

סיטיקענעןמיטמאכןפארפלייצונגעןפוןרעגנס. 
אויבוואוינטאיראיןאבעיסמענטאפארטמענט, 

זייטגרייטזיךצושיצןהעכערדערערד

אויבוואוינטאיראיןאהויך-שטאקיגע
געביידע

אויבאירוואוינטאיןאהויך-שטאקיגעגעביידע, 
ספעציעלאויפן10 'טןשטאקאוןהעכער, 

שטייטאוועקפוןפענסטערטאמערזיי
צעברעכןזיך. עסווערטגע׳עצה׳טאריבערצוגיין

אויףאנידעריגערןשטאק. זייטבאקאנטמיטן
עוואקואציעפלאןפוןאייערגעביידע.

עוואקואירטזיךפריאויבאירפארלאזטזיךאויף
ַאליפט (עלעוועיטאר) ארויסצולאזןזיךפונעם

בנין. ס׳איזמעגלעךַאזדערליפטוועטנישטגיין
ָאדערוועטנישטבַאלדזייןפריי.

אויבדיסיטיגיטארויסאפארארדענונג
פאראייערגעגנטצופארלאזןדעםפלאץ, 

פארלאזטלויטוויאנגעוויזן.

דיסיטיוועטקאמוניקירןדורךדילאקאלע
מעדיאספעציפישעאנווייזונגען, פוןוועלכע

געגנטערפוןדערשטָאטמעןדארףזיך
ארויסציען. אויבמעןפארארדענטאן
אבליגאטארישעעוואקואציע, פאלגט

אלעאנווייזונגען. באנוצטאויבמעגלעךדי
עפענטלעכעטראנספארט, האלטנדיגאינזינען

אזשעה׳עןפאראשטורעםקעןדיעפענטלעכע
טראנספארטזיךאפשליסן. רופט 311 (ווידעָא

רילעיסערוויס: 212-639-9675) 
(TTY: 212-504-4115) צוגעפינעןנאך

אינפארמאציעוועגןוויאזויצועוואקואירןאון
וועגןצוטריטלעכעטראנספארטאציעברירות.

ווייסט וואוהין איר וועט גיין.

דיסיטיטוטשטארקרעקאמענדירןאזדיוועלכע
דארפןזיךארויסציעןזאלןזיךאויפהאלטןביי

פריינדאדערפאמיליעוועלכעוואוינעןאינדרויסן
פוןדיעוואקואציעגרעניצן. פארדיוועלכע

האבןנישטקייןאנדערעבאשיצונג, וועטדיסיטי
עפענעןעוואקואציעצענטערןדורכאויסדי

פינףבאראס.

אויבגייטאירצואןעוואקואציעצענטער, פאקט
לייכט, אוןברענגט:

■ אייערגייןזעקל

■ שלאפןבעגאדערבעטגעוואנט

■ אמווייניגסטנס איין וואך'ס צוגעהער פון סיי

וועלכע מעדיצין (אויב מעגליך), מעדיצינישע
צוגעהער, אדער מעדיצינישע עקוויפמענט

וואס איר נוצט כסדר

■ פערזענליכע שמירעכצער

דיעוואקואציעצענטערןרעכענעןאריין
צוטריטבארעפאסיליטיסאוןאיינריכטונגען

פארמענטשןמיטספעציעלעגעברויכן. פאר
אינפארמאציעוועגןאקסעסיביליטיפארא

גיוויסעפלאץ, זעטדיהאריקייןעוועקועשאן
NYC.gov/knowyourzoneזאןגעפינערביי

וויסן זאלט איר וואס טערמינען

סעזאן האריקעין
די 30 (אין נאוועמבער ביז ערשטן דעם יוני פון
אויסזיכטן גרעסטע די פארגאנגענהייט, זענען
פון געווען סיטי יארק ניו אין האריקעינס פאר

אקטאבער)  ביז אוגוסט

ציקלאן טראפישע
ארגאניזירטע, דרייענדיגע, פרעשור-נידריגע אן

און וואלקענעס פון סיסטעם וועטער
די אין אנטוויקלט ווערט וואס דונער-שטורעמס

ערטער הייסע

שטורעם טראפישע
פון ווינטן אנהאלטנדע מיט ציקלאן טראפישע א

מפ"ש 73-39

האריקעין
פון ווינטן אנהאלטנדע מיט ציקלאן טראפישע א

מפ"ש מער אדער 74

וואטש האריקעין
זענען אומשטענדן האריקעין אז מעלדונג א

געגנט. צוליב אנגעגעבענע אן אין מעגליך
אקטיוויטעטן צוגרייטונגס האריקעין וואס דעם
טראפישע דערגרייכן ווינטן ווען שווערער ווערן

וואטש האריקעין א קראפט, ווערט שטורעם
טראפישע- איידער שעה 48 יעדע ארויסגעגעבן

פאררויסגעזאגט ווערן ווינטן שטורעם-קראפט
אנקומען. צו

ווארענונג האריקעין
ווערן אומשטענדן האריקעין אז מעלדונג א
געגנט. די אנגעגעבענע אן אין ערווארטעט

שעה 36 ארויסגעגעבן ווערן ווארענונגען
ווערן ווינטן טראפישע-שטורעם-קראפט איידער

בלייבן קען און אנקומען צו פאררויסגעזאגט
און וואסער הויכע סכנה'דיג ווען קראפט אין

אן. גייען כוואליעס

שטעלטצוזאםאןעמערדזשענסיסופלייזעקל

מעגלעך, ַאזאירוועטזיךמוזןשיצןאויפןפלאץ (ד.ה. בלייבןאינדערהיים) בשעתאוןנאךא
האריקעין. האלטגענוגצוגעהערבייזיךאינדערהייםאויףווייניגסטנסזיבןטעג. איןצוגאב, וועלן

מעגליךיסודות'דיגעסערוויסעסוויעלעקטריציטעט, וואסער, עפענטליכעטראנספארטאציע, און
טעלעפאנעןזייןאיבערגעהאקטפארעטליכעטעגאדערמער. מאכטזיכעראזאירהאטגענוגאון

נאךצוגעהערפארפאטענציעלעסערוויסאויסגאנג.

נוצטדיפארשלאגןאונטןאפצוצייכענעןדיזאכןבשעתאירלייגטזייאריין. 

■ איין גאלאן וואסער צום טרינקן פער מענטש פער טאג

■ געּפָאקטע עסן ווָאס ווערט נישט פַארפוילט און איז גרייט-צו-עסן און א ּפושקע עפענער 

■ ערשטע הילף זעקל

■ מעדיקַאמענטן, א ליסטע פון די מעדיקַאמענטן ווָאס איר נעמט, פַארווָאס איר נעמט דָאס, און 

זייער דָאזע

■ לַאמטערל ווָאס ַארבעט אויף בַאטעריעס, בַאטעריע־געטריבענע AM/FM רַאדיָא, און איבריגע 

בַאטעריעס, ָאדער רַאדיָאס ווָאס מע קען ָאנציען מיט ַא הענטל און ברויכן נישט קיין בַאטעריעס

■ גלי־שטעקלעך

■ פייפער ָאדער גלעקל

■ רעזערוו מעדיצינישע געצייג, אויב מעגלעך (למשל זויערשטָאף (ָאקסידזשען), מעדיצינען, 

סקוטער בַאטעריע, הער ַאּפַארַאט, בַאוועגלעכקייט העלפמיטלען, ברילן (גלעזער), ּפנים־
מַאסקעס, הענטשקעס)

■ סטיל און סעריַאל נומערן פון מעדיצינישע ַאּפַארַאטן (ווי הַארץ־רעגולַאטָאר[ּפעיסמעיקער]) און 

בַאניץ ָאנווייזונגען

■ אנדערע חפצים: 

האטאגייןזעקלגרייט

יעדעהויזגעזונדמיטגלידזאלהאבןאגייןזעקל – אזאמלונגפוןחפציםוואסאירקענטדארפןאיןא
צייטוואסמעןמוזזיךארויסציען, געפאקטאיןאהאלטערוואסאיזגרינגצושלעפןאזויוויארוקזאק. 

נוצטדיפארשלאגןדאאונטןאפצוצייכענעןדיזאכןבשעתאירלייגטזייארייןאיןאייערגייןזעקל. 
עסזענעןצוגעשטעלטגעווארןליידיגעפלעצעראזאירזאלטקענעןאריינשרייבןזאכןוואסאירווילט

צולייגןצודיליסטע, אריינגערעכנטמעדעצינישעמכשיריםאוןשפיייזפאראייערעדיעטישעגעברויכן. 

■ פלעשלעך ווָאסער און עסן ווָאס ווערט נישט פַארפוילט, ווי ענערגיע און גרַאנָאלע בַארס

■ קָאּפיעס פון אייערע וויכטיגע דָאקומענטן ַאריינגעלייגט אין ַא ווַאסער-בַאווָארענטן הַאלטער 

(אינשורענס קַארטלעך, מעדיקער/מעדיקעיד קַארטלעך, בילדער ID'ס, ַאדרעס־בַאווייזונגען, 
חתונה און געבורט־סערטיפיקַאטן, קָאּפיעס פון קרעדיט און דעביט־קַארטלעך) 

■ לַאמטערל (פלעשלייט) AM/FM רַאדיָא וועלכע ַארבעט מיט בעטעריעס ָאדער מיט אן ָאנצי־

הענטל, און איבעריגע בַאטעריעס

■ א ליסטע פון מעדעצינען וואס איר נעמט, פארוואס איר נעמט דאס, און זייער דאזע

■ קָאנטַאקט־אינפָארמַאציע פַאר אייער הויזגעזינד און מיטגלידער פון אייער שטיצנעץ. 

■ מזומן (ּפַאּפירגעלט) אין קליינע בַאנקנָאטן

■ נָאטיץ־ביכל און פעדער

■ רעזערוו מעדיצינישע געצייג (ברילן, בַאטעריעס) און ָאנלָאדערס

■ עירעסָאל רעדל פַאררעכטונג זעקלעך און\ָאדער רעדל אויפבלָאזער צו פַארעכטן צעּפלַאצטע 

רעדלעך פון רעדערשטולן ָאדער סקוטערס

■ נאמען און טעלעפאן נומער פון אייער דאקטאר

■ ערשטע הילף זעקל

■ פערזענליכע שמירעכצער

■ חפצים וואס פעלט אויס צו באהאנדלן קינדער, שטוב חיות, און אנדערע ספעציעלע חפצים

■ געצייג פַאר אייער סערוויס חיות ַאדער הויז-חיות (ַאזוי ווי עסנווַארג, ווַאסער, שיסל, שטריק, 

רוימען חפצים, ווַאקצינען רעקָארדס, און מעדעצינען)

■ ּפָארטַאטיווע סעלפָאון ָאנלָאדערס (טשַארדזשערס)

■ אנדערע פערזענליכע חפצים: 

זייטפארגעברייטצופארלירןפאוער

מאכטזיכעראזאירהאטאלערעקאמענדירטע
זאכןאיןאייערעמערדזשענסיסופלייזעקל

איןפאלאירפארלירטפאועראדעראנדערע
יסודות'דיגעסערוויסעס

אויבאירהאטזארגןאיבערוויאזויאפארלוסט
פוןפאוער, יסודות'דיגעסערוויסעס, און

עפענטליכעטראנספארטאציעקענעןאייך
אפעקטירן, טראכטאיבעראויבאירזאלט

עוואקואירן. 

שיצונגאויפןפלאץ

אויבאירדארפטנישטעוואקואירן, שיצטזיך
אויפןפלאץאוןנוצטאייערעמערדזשענסי

סופלייזעקל. שטייטאוועקפוןפענסטעראין
פאלזייצוברעכןאדערצושפליטערןזיךאון

בלייבטאינעווייניגצופארמיידןהאריקעיןסכנות. 

אונטן. שפראכן די אין פארמאט אודיא אין גרייט אויך איז בלעטל אנווייזונג די

אויסגאבע פון 2018

גרייטצואחורבןפלאן

אנטוויקלטאפלאןמיטאייערעהויזגעזונדמיטגלידערוואסשרייכטאונטערוואסצוטוען, וויאזויזיךצו
טרעפןאיינערמיטןצווייטן, אוןוויאזויצוקומיוניקירןאויבאהאריקעיןבאפאלטניויארק. נוצטדיזייט

Ready NYCאדערנוצטדי ,NYC.gov/myemergencyplanגרייט ניו יארקמייןנויטפלאןביי
מאבילאפליקאציע, צוםהאבןפארסמארטפאונסאוןטאבלעטן. ווייסטאייערזאנע.

 ווייסט אייערזאנע

געגענטעראיןדיסיטיוואסזענעןאויסגעשטעלטצושטורעםפארפלייצונגעןזענעןאיינגעטיילטאין
זעקסזאנעס (1ביז6) באזירטאויףדיריזיקעפוןשטורעםפארפלייצונגען. דיסיטיוועטמעגליך
פארארדענעןאיינוואוינערזיךארויסצוציעןגעוואנדןאיןדעםהאריקעינסגאנגאוןפארגעזאגטע

שטורעםשטארקייט.

נוצטדעם „האריקעיןעוואקואירזאנעגעפינעראויףNYC.gov/knowyourzone, רופט311
(212-639-9675פארווידעארילעיסערוויס, אדערTTY: 212-504-4115), אדערקוקטארייןאין

דערמאפעאיןדערדָאזיקערבראשורכדיאויסצוגעפינעןציאייעראדרעסגעפינטזיךאיןאן
עוואקואירזאנע. אויבאירוואוינטאיןאןעוואקואציעזאנע, האטאפלאןפארוואואירוועטגייןאויב

אןעוואקואציעפארארדענונגווערטארויסגעגעבןפאראייערגעגנט.

האטדיריכטיגעאינשורענס

ציאירדינגט, ציאירפארמאגטאייערהיים, שאדןדורךפארפלייצונגאוןווינטןווערטנישטגעדעקט
דורךדיפשוט׳עפאליסיס. אירוועטדַארפןקויפןאבאזונדערעפאליסיכדיצובאשיצןאייערהייםאין

פאלפוןאפארפלייצונג. גייטצוwww.floodsmart.govפארמעראינפארמאציעוועגןדי
(National Flood Insurance Program) נאציאנאלעפלאדאינשורענספראגראם

פאראינוואלידן, אוןמענטשןמיטצוגאנג־אוןפונקציָאנעלעגעברויכן

מאכטזיכעראזאייערפלאןנעמטאיןבאטראכטוויאזויאייערעגעברויכןבאווירקןאייערמעגליכקייט
צועוואקואירן, ניצןעלעוועיטארסאיןאייערבנין, דעםארטיגןשוצארט, אוןקאמוניקירןמיט

עמערדזשענסיבאאמטע. אויבאירקענטנישטעוואקואירןאלייןפאראשטורעם, רופטאן311
פארהילף.

אויבאירפארלאזטזיךאויףלעקטערצולעבן, פלאנטצועוועקואירן. אירקענטפארלירןלעקטער
בשעתאהוריקאן. פרעגטבייאייערקראפטס-געשעפטציאייערמעדיצינישעראפאראט

קוואליפיצירטאייךאלסאקליענטמיטאןאפאראטפארשוצןקעגןלעבנס-געפאר.

רעכנטארייןמערצייטאוועקצופארןאוןשאצטאפאייערעטראנספארטאציעגעברויכן, עסן
געברויכן, אוןספעציעלעמעדעצינישעגעברויכן (זויערשטאף , איבעריגעבאטעריעס, ברילן, 

פארשריבענעמעדיצינען, אד״ג.) ברענגטמיטאלעמעדעצינעןמיטאייךאוןהאלטפארשריבןדי
קאנטאקטאינפארמאציעפוןאייערעדאקטוירים.

שרייבטאייךארייןצוNotify NYCצובאקומעןעמערדזשענסינאטיפיקאציעסאוןאינפארמאציע
ASLדורךאימעיל, טעלעפאן, טעקסטאדערטוויטער. נאטיפיקאציעסקעןמעןאויךבאקומעןאויף

 ,NYC.gov/notifynyc(אמעריקאנערשטום־לשון) קריגטדיאומזיסטעמאבילאפליקאציע, באזוכט
רופט311, אדערפאלגטנאך@NotifyNYCאויףטוויטער. קוקטאויף

NYC.gov/emergencymanagementכדיצובאקומעןדילעצטעידיעות. 

אויבאשטורעםדערנענטערטזיך זאמלעןוואסמ׳דארף
אדעררופט311. אלעעוואקואירנדעוועלןווערן

אנגענומען, אוןבייקיינעפוןדיניויארקסיטי
וועלןדיעוואקואירנדענישטגעפרעגטווערן

איבערזייעראימיגראציעסטאטוס. 

מאכטדיפאלגנדיגעשריטכדיצוזייןבאווארנט:

■ ברענגט אריין לויזע, לייכטע כלים, ווי מעבל פון א גארטן און מיסט קאסטענס.

■בינדט צו כלים וואס זענען אומזיכער צו ווערן אריינגעברענגט, ווי גאז גרילס אדער 

פראפעין טאנקען.

■ מאכט צו זיכערערהייט פענסטערס און דרויסנדיגע טירן.

■פירט אריבער ווערדפולע חפצים צו העכערע שטאקן. בעיסמענטס זענען מער אויסגעשטעלט 

צו פארפלייצונגען.

■ טשארדזשט סעלפאן באטעריעס.

■ פילט אן אייער פארמיטל און גענעראטאר מיט ברענשטאף.

■אויב איר וואוינט אין א עוואקואציע זאנע, טראכט איבער אויב איר זאלט ברענגען אייער 

פָארמיטל צו א העכערן ארט.

■שטעלט אן אייער פרידזשידער און פריזער אויף א קילערע איינשטעלונג.

■בױט אן אײער װאנע מיט װאסער, אױב איר פארלירט לעקטער איר קענט פארלירן װאסער.

■ פארשריבענע מעדיצינען.

קוקטנאךנאךפריינט, קרוביםאוןשכנים, איבערהויפטעלטערעלייט, קראנקע, אוןאינוואלידן. 
העלפטזייזיךצוגרייטןאוןעוואקואירןאויבנייטיג. פארמעראינפארמאציעוועגןוויצובאשיצן

אייעראייגנטום, נוצטדי „זייטגרייטניויארק” פארקלענערטאייערריזיקע“ וועגווייזערביי
.NYC.gov/readyny

ווייסטאייערזאנע

באזוכטדעם „האריקעיןעוואקואציעזאנעווייזער“ אויףNYC.gov/knowyourzoneָאדעררופט
311 (212-639-9675פַארווידעארילעיסערוויס, ָאדערTTY: 212-504-4115) כדיגעווארצוווערן

איןוועלכערהאריקעיןעוואקואציעזאנעאירוואוינט. 
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NYC.gov/knowyourzone

ARABIC
السمع: 212-504-4115)  311 (معوقي ب اتصل العربية باللغة الدليل هذا من نسخ على للحصول

NYC.gov/readyny بزيارة قم أو

BENGALI
এই গাইেডর একিট বাংলা কিপ েপেত চাইেল, 311 (TTY: 212-504-4115) ন�ের েফান করুন অথবা
NYC.gov/readyny েদখুন।

CHINESE
如欲索取中文版的指南，請致電 311 (TTY: 212-504-4115) 或訪問 NYC.gov/readyny。

ENGLISH
Call 311 (TTY: 212-504-4115) or visit NYC.gov/readyny for copies of this guide
in English.

FRENCH
Pour obtenir une copie en français de ce guide, appelez le 311 (TTY: 212-504-4115) 
ou allez sur NYC.gov/readyny.

HAITIAN CREOLE
Pou jwenn yon kopi gid sa a nan lang Kreyòl Ayisyen, rele 311 (TTY: 212-504-4115) 
oswa ale nan sitwèb NYC.gov/readyny.

ITALIAN
Per ottenere una copia di questa guida in italiano, telefonare al numero 311 
(TTY: 212-504-4115) o visitare il sito NYC.gov/readyny.

KOREAN
본안내서의한국어사본을받으시려면 311번(TTY: 212-504-4115)으로문의하시거나
NYC.gov/readyny를방문하십시오.

POLISH
W celu otrzymania polskiej kopii niniejszego poradnika należy zadzwonić pod nr 311
(nr dla osób z upośledzeniem słuchu: 212-504-4115) lub zajrzeć na stronę internetową 
NYC.gov/readyny.

RUSSIAN
Для того чтобы получить данную брошюру на русском языке, позвоните по
телефону 311 (TTY: 212-504-4115) или посетите веб-сайт NYC.gov/readyny.

SPANISH
Llame al 311 (TTY: 212-504-4115) o visite NYC.gov/readyny para obtener acceso a 
este folleto en español.

URDU
یا کریں کال 311 (TTY: 212-504-4115) پر کریں، حاصل کاپی اردو کی نامے ہدایت اس

دیکھیں۔ NYC.gov/readyny

YIDDISH
311 (TTY: 212-504-4115) אדער וועגווייזער, רופט דעם פון קאפיע אידישע א ערהאלטן צו

.NYC.gov/readyny באזוכט



Bill de Blasio, מעיאר
Joseph J. Esposito, קאמיסיאנער
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די לעצטיגע ברעג-ים שטורעמס 
איירין און סענדי צייגן די 

אומגעהויערע שאדן און חורבנות 
וואס האריקעינס קענען ברענגען 

צו ניו יארק סיטי.

מאכט א פלאן איידער א שטורען 
קומט אן צו העלפן האלטן אייער 
פאמיליע און היים זיכער. לייענט 

צו וויסן וויאזוי איר קענט זיך 
צוגרייטן.

זייט גרייט ניו־יארק
האריקעינס

און 
ניו יארק סיטי

האריקעין א-ב

רעסורסן

סיידן עס ווערט אנדערש אנגעמערקט, 
רופט 311 (212-639-9675 פאר ווידעא רילעי 
סערוויס,  TTY: 212-504-4115) אדער נוצט 

NYC.gov

ניו יארק סיטי עמערדזשענסי 
מענעדזשמענט

NYC.gov/emergencymanagement

ווייסט אייער זאנע
NYC.gov/knowyourzone

נאטיפַײ ניו יארק סיטי
 Register for emergency notifications

 by getting the free mobile application,
 visiting NYC.gov/notifynyc, contacting

311, or following @NotifyNYC on Twitter

מייערס אפיס פאר מענטשן מיט 
ספעציעלע געברויכן.

NYC.gov/mopd

OEM אויף פעיסבוק און טוויטער
 www.facebook.com/

 NYCemergencymanagement
 @nycoem

סיטי פון ניו יארק אויף פעיסבוק און טוויטער 
www.facebook.com/nycgov

@nycgov

נאציאנאלע פלאד אינשורענס פראגראם
www.floodsmart.gov

1-888-379-9531

נאציאנאלער האריקעין צענטער / 
צענטער פאר טראפיקאלישע פראגנאזן

www.nhc.noaa.gov

נאציאנאלע וועטער סערוויס
www.weather.gov

Con Edison
,(800-752-6633) ,1-800-75-CONED

(TTY: 800-642-2308)
www.coned.com

 Public Service Electric and Gas
Company - Long Island - PSEG LI

 (631-755-6660 :TTY) ,1-800-490-0025
www.psegliny.com

National Grid
(718-237-2857 :TTY) ,718-643-4050

www.nationalgridus.com

שטורעם קאטאגאריעס 

האריקעינס ווערן קלאסיפיצירט אין פינף קאטעגאריעס (1 ביז 5) לויט דער ָאנהַאלטנדיגער ווינט 
שנעלקייט פונעם האריקעין. ווי עס שטייגט די ווינט שנעלקייט און שטארקייט פון א שטורעם, אזוי 

שטייגט אויך די קאטעגאריע נומער.

ווייסט די סכנות

שטורעם אנפאל
 ציילט זיך פאר די גרעסטע ציפער פון האריקעין 
פאטאליטעטן, א שטורעם אנפאל איז א כוואליע 
פון ים וואסער וואס ווערט ארויפגעשטופט אויפן 
בארטן דורך ווינטן פון א אנקומענדיגע שטורעם. 

א מאסיווע האריקעין קען ארויפשטופן מער ווי 
30 פיס שטורעם אנפאל וואסער (די הויך פון א 

דריי שטאקיגע געביידע) אויף טייל חלקים פון ניו 
יארק סיטי, און שטורעם אנפאלן קענען פארן 
עטליכע מייל אין יבשה. שטורעם אנפאל און 

גרויסע צוקלאפנדע כוואליעס קענען לייגן לעבנס 
אין סכנה, פארלענדן געביידעס, צוגרונד לייגן 

בארטנס און דונס, און שעדיגן שאסייען און בריקן.

ווינט 
מיט אנהאלטנדע ווינטן פון 74 מפ"ש אדער 
מער, קענען האריקעינס שעדיגן געביידעס, 

אראפווארפן ביימער, און פארוואנדלען לויזע 
חפצים צו טויטליכע פליענדע אביעקטן. 

רעגן
שווערע רעגנס פון האריקעינס קענען צוברענגן 

בליץ-פארפלייצונגען. נידריגע און שוואכע 
אפלויף ערטער זענען ספעציעל אויסגעשטעלט 

צו פארפלייצונגען. 

זייט גרייט אויב איר מוזט עוואקואירן

אויב איר ווערט נישט פארארדנט
צו עוואקואירן

אויב האט איר שטוב חיות

מאכט זיכער אז אייער חורבן פלאן אדרעסירט 
וואס איר וועט טוען מיט אייער שטוב חי אויב איר 
וועט מוזן פארלאזן אייער הויז צוליב א האריקעין.

אויב קענט איר נישט שיצן אייער שטוב חיה 
אדער הילף חיה ביי א שטוב-חיה-הויז אדער מיט 

פריינד צי קרובים אינדרויסן פון די עוואקואציע 
געגנט, זענען שטוב חיות און הילף חיות ערלויבט 
ביי אלע מלוכה׳שע עוואקואציע צענטערן. ביטע 
ברענגט מיט צוגעהער צו פַארזָארגן אייער שטוב 

חיה צי הילף חיה, אריינגערעכנט שפייז, קייטן, 
ַא שטייג, און מעדעצינען. נוצט די זייט גרייט ניו 

יארק „מיין שטוב־חיה׳ס נויטּפלַאן“ ביי 
NYC.gov/readyny צו מַאכן ַא ּפלַאן פַאר 

אייער שטוב־חיה ָאדער הילף חיה. 

טָאמער וואוינט איר אין ַא קעלערשטוב.

 איינוואוינער אין בעיסמענט אפארטמענטס 
קענען אויסשטיין מער ריזיקעס פון האריקעינס 

אפילו אויב זיי וואוינען אינדרויסן פון די 
עוואקואציע זאנע גרעניצן. פילע גענגנטן אין די 

סיטי קענען מיטמאכן פארפלייצונגען פון רעגנס. 
אויב וואוינט איר אין א בעיסמענט אפארטמענט, 

זייט גרייט זיך צו שיצן העכער דער ערד 

אויב וואוינט איר אין א הויך-שטאקיגע 
געביידע

אויב איר וואוינט אין א הויך-שטאקיגע געביידע, 
ספעציעל אויפן 10 'טן שטאק און העכער, 

שטייט אוועק פון פענסטער טאמער זיי 
צעברעכן זיך. עס ווערט גע׳עצה׳ט אריבערצוגיין 

אויף א נידעריגערן שטאק. זייט באקאנט מיטן 
עוואקואציע פלאן פון אייער געביידע.

עוואקואירט זיך פרי אויב איר פארלאזט זיך אויף 
ַא ליפט (עלעוועיטאר) ארויסצולאזן זיך פונעם 

בנין. ס׳איז מעגלעך ַאז דער ליפט וועט נישט גיין 
ָאדער וועט נישט בַאלד זיין פריי.

אויב די סיטי גיט ארויס א פארארדענונג 
פאר אייער געגנט צו פארלאזן דעם פלאץ, 

פארלאזט לויט ווי אנגעוויזן.

 די סיטי וועט קאמוניקירן דורך די לאקאלע 
מעדיא ספעציפישע אנווייזונגען, פון וועלכע 

געגנטער פון דער שטָאט מען דארף זיך 
ארויסציען. אויב מען פארארדענט אן 
אבליגאטארישע עוואקואציע, פאלגט 

אלע אנווייזונגען. באנוצט אויב מעגלעך די 
עפענטלעכע טראנספארט, האלטנדיג אינזינען 

אז שעה׳ען פאר א שטורעם קען די עפענטלעכע 
טראנספארט זיך אפשליסן. רופט 311 (ווידעָא 

רילעי סערוויס: 212-639-9675) 
(TTY: 212-504-4115) צו געפינען נאך 

אינפארמאציע וועגן ווי אזוי צו עוואקואירן און 
וועגן צוטריטלעכע טראנספארטאציע ברירות.

ווייסט וואוהין איר וועט גיין.

די סיטי טוט שטארק רעקאמענדירן אז די וועלכע 
דארפן זיך ארויסציען זאלן זיך אויפהאלטן ביי 

פריינד אדער פאמיליע וועלכע וואוינען אינדרויסן 
פון די עוואקואציע גרעניצן. פאר די וועלכע 

האבן נישט קיין אנדערע באשיצונג, וועט די סיטי 
עפענען עוואקואציע צענטערן דורכאויס די 

פינף באראס.

אויב גייט איר צו אן עוואקואציע צענטער, פאקט 
לייכט, און ברענגט:

■  אייער גיין זעקל

■ שלאפן בעג אדער בעטגעוואנט

■ אמווייניגסטנס איין וואך'ס צוגעהער פון סיי 

וועלכע מעדיצין (אויב מעגליך), מעדיצינישע 
צוגעהער, אדער מעדיצינישע עקוויפמענט 

וואס איר נוצט כסדר

■ פערזענליכע שמירעכצער

די עוואקואציע צענטערן רעכענען אריין 
צוטריטבארע פאסיליטיס און איינריכטונגען 

פאר מענטשן מיט ספעציעלע געברויכן. פאר 
אינפארמאציע וועגן אקסעסיביליטי פאר א 

גיוויסע פלאץ, זעט די האריקיין עוועקועשאן 
 NYC.gov/knowyourzone זאן געפינער ביי

טערמינען וואס איר זאלט וויסן

האריקעין סעזאן
פון יוני דעם ערשטן ביז נאוועמבער 30 (אין די 
פארגאנגענהייט, זענען די גרעסטע אויסזיכטן 
פאר האריקעינס אין ניו יארק סיטי געווען פון 

אוגוסט ביז אקטאבער) 

טראפישע ציקלאן
אן ארגאניזירטע, דרייענדיגע, פרעשור-נידריגע 

וועטער סיסטעם פון וואלקענעס און 
דונער-שטורעמס וואס ווערט אנטוויקלט אין די 

הייסע ערטער 

טראפישע שטורעם
א טראפישע ציקלאן מיט אנהאלטנדע ווינטן פון 

73-39 מפ"ש

האריקעין
א טראפישע ציקלאן מיט אנהאלטנדע ווינטן פון 

74 אדער מער מפ"ש

האריקעין וואטש 
א מעלדונג אז האריקעין אומשטענדן זענען 

מעגליך אין אן אנגעגעבענע געגנט. צוליב 
דעם וואס האריקעין צוגרייטונגס אקטיוויטעטן 
ווערן שווערער ווען ווינטן דערגרייכן טראפישע 

שטורעם קראפט, ווערט א האריקעין וואטש 
ארויסגעגעבן יעדע 48 שעה איידער טראפישע-

שטורעם-קראפט ווינטן ווערן פאררויסגעזאגט 
צו אנקומען.

האריקעין ווארענונג 
א מעלדונג אז האריקעין אומשטענדן ווערן 
ערווארטעט אין אן אנגעגעבענע געגנט. די 

ווארענונגען ווערן ארויסגעגעבן 36 שעה 
איידער טראפישע-שטורעם-קראפט ווינטן ווערן 

פאררויסגעזאגט צו אנקומען און קען בלייבן 
אין קראפט ווען סכנה'דיג הויכע וואסער און 

כוואליעס גייען אן.

שטעלט צוזאם אן עמערדזשענסי סופליי זעקל

מעגלעך, ַאז איר וועט זיך מוזן שיצן אויפן פלאץ (ד.ה. בלייבן אינדערהיים) בשעת און נאך א 
האריקעין. האלט גענוג צוגעהער ביי זיך אינדערהיים אויף ווייניגסטנס זיבן טעג. אין צוגאב, וועלן 

מעגליך יסודות'דיגע סערוויסעס ווי עלעקטריציטעט, וואסער, עפענטליכע טראנספארטאציע, און 
טעלעפאנען זיין איבערגעהאקט פאר עטליכע טעג אדער מער. מאכט זיכער אז איר האט גענוג און 

נאך צוגעהער פאר פאטענציעלע סערוויס אויסגאנג.

נוצט די פארשלאגן אונטן אפצוצייכענען די זאכן בשעת איר לייגט זיי אריין. 

■ איין גאלאן וואסער צום טרינקן פער מענטש פער טאג

■ געּפָאקטע עסן ווָאס ווערט נישט פַארפוילט און איז גרייט-צו-עסן און א ּפושקע עפענער 

■ ערשטע הילף זעקל

■ מעדיקַאמענטן, א ליסטע פון די מעדיקַאמענטן ווָאס איר נעמט, פַארווָאס איר נעמט דָאס, און 

זייער דָאזע

■ לַאמטערל ווָאס ַארבעט אויף בַאטעריעס, בַאטעריע־געטריבענע AM/FM רַאדיָא, און איבריגע 

בַאטעריעס, ָאדער רַאדיָאס ווָאס מע קען ָאנציען מיט ַא הענטל און ברויכן נישט קיין בַאטעריעס

■ גלי־שטעקלעך

■ פייפער ָאדער גלעקל

■ רעזערוו מעדיצינישע געצייג, אויב מעגלעך (למשל זויערשטָאף (ָאקסידזשען), מעדיצינען, 

סקוטער בַאטעריע, הער ַאּפַארַאט, בַאוועגלעכקייט העלפמיטלען, ברילן (גלעזער), ּפנים־
מַאסקעס, הענטשקעס)

■ סטיל און סעריַאל נומערן פון מעדיצינישע ַאּפַארַאטן (ווי הַארץ־רעגולַאטָאר[ּפעיסמעיקער]) און 

בַאניץ ָאנווייזונגען

■ אנדערע חפצים: 

האט א גיין זעקל גרייט

יעדע הויזגעזונד מיטגליד זאל האבן א גיין זעקל – א זאמלונג פון חפצים וואס איר קענט דארפן אין א 
צייט וואס מען מוז זיך ארויסציען, געפאקט אין א האלטער וואס איז גרינג צו שלעפן אזויווי א רוקזאק. 

נוצט די פארשלאגן דא אונטן אפצוצייכענען די זאכן בשעת איר לייגט זיי אריין אין אייער גיין זעקל. 
עס זענען צוגעשטעלט געווארן ליידיגע פלעצער אז איר זאלט קענען אריינשרייבן זאכן וואס איר ווילט 

צולייגן צו די ליסטע, אריינגערעכנט מעדעצינישע מכשירים און שפיייז פאר אייערע דיעטישע געברויכן. 

■ פלעשלעך ווָאסער און עסן ווָאס ווערט נישט פַארפוילט, ווי ענערגיע און גרַאנָאלע בַארס

■ קָאּפיעס פון אייערע וויכטיגע דָאקומענטן ַאריינגעלייגט אין ַא ווַאסער-בַאווָארענטן הַאלטער 

(אינשורענס קַארטלעך, מעדיקער/מעדיקעיד קַארטלעך, בילדער ID'ס, ַאדרעס־בַאווייזונגען, 
חתונה און געבורט־סערטיפיקַאטן, קָאּפיעס פון קרעדיט און דעביט־קַארטלעך) 

■ לַאמטערל (פלעשלייט) AM/FM רַאדיָא וועלכע ַארבעט מיט בעטעריעס ָאדער מיט אן ָאנצי־

הענטל, און איבעריגע בַאטעריעס

■ א ליסטע פון מעדעצינען וואס איר נעמט, פארוואס איר נעמט דאס, און זייער דאזע

■ קָאנטַאקט־אינפָארמַאציע פַאר אייער הויזגעזינד און מיטגלידער פון אייער שטיצנעץ. 

■ מזומן (ּפַאּפירגעלט) אין קליינע בַאנקנָאטן

■ נָאטיץ־ביכל און פעדער

■ רעזערוו מעדיצינישע געצייג (ברילן, בַאטעריעס) און ָאנלָאדערס

■ עירעסָאל רעדל פַאררעכטונג זעקלעך און\ָאדער רעדל אויפבלָאזער צו פַארעכטן צעּפלַאצטע 

רעדלעך פון רעדערשטולן ָאדער סקוטערס

■ נאמען און טעלעפאן נומער פון אייער דאקטאר

■ ערשטע הילף זעקל

■ פערזענליכע שמירעכצער

■ חפצים וואס פעלט אויס צו באהאנדלן קינדער, שטוב חיות, און אנדערע ספעציעלע חפצים

■ געצייג פַאר אייער סערוויס חיות ַאדער הויז-חיות (ַאזוי ווי עסנווַארג, ווַאסער, שיסל, שטריק, 

רוימען חפצים, ווַאקצינען רעקָארדס, און מעדעצינען)

■ ּפָארטַאטיווע סעלפָאון ָאנלָאדערס (טשַארדזשערס)

■ אנדערע פערזענליכע חפצים: 

זייט פארגעברייט צו פארלירן פאוער

מאכט זיכער אז איר האט אלע רעקאמענדירטע 
זאכן אין אייער עמערדזשענסי סופליי זעקל 

אין פאל איר פארלירט פאוער אדער אנדערע 
יסודות'דיגע סערוויסעס 

אויב איר האט זארגן איבער וויאזוי א פארלוסט 
פון פאוער, יסודות'דיגע סערוויסעס, און 

עפענטליכע טראנספארטאציע קענען אייך 
אפעקטירן, טראכט איבער אויב איר זאלט 

עוואקואירן. 

שיצונג אויפן פלאץ 

אויב איר דארפט נישט עוואקואירן, שיצט זיך 
אויפן פלאץ און נוצט אייער עמערדזשענסי 

סופליי זעקל. שטייט אוועק פון פענסטער אין 
פאל זיי צוברעכן אדער צושפליטערן זיך און 

בלייבט אינעווייניג צו פארמיידן האריקעין סכנות. 

די אנווייזונג בלעטל איז אויך גרייט אין אודיא פארמאט אין די שפראכן אונטן.

אויסגאבע פון 2018

גרייט צו א חורבן פלאן 

אנטוויקלט א פלאן מיט אייערע הויזגעזונד מיטגלידער וואס שרייכט אונטער וואס צו טוען, וויאזוי זיך צו 
טרעפן איינער מיטן צווייטן, און וויאזוי צו קומיוניקירן אויב א האריקעין באפאלט ניו יארק. נוצט די זייט 

  Ready NYC  אדער נוצט די , NYC.gov/myemergencyplan   גרייט ניו יארק מיין נויטפלאן ביי
מאביל אפליקאציע, צום האבן פאר סמארטפאונס און טאבלעטן. ווייסט אייער זאנע.

 ווייסט אייער זאנע

געגענטער אין די סיטי וואס זענען אויסגעשטעלט צו שטורעם פארפלייצונגען זענען איינגעטיילט אין 
זעקס זאנעס (1 ביז 6) באזירט אויף די ריזיקע פון שטורעם פארפלייצונגען. די סיטי וועט מעגליך 
פארארדענען איינוואוינער זיך ארויסצוציען געוואנדן אין דעם האריקעינס גאנג און פארגעזאגטע 

שטורעם שטארקייט.

נוצט דעם „האריקעין עוואקואיר זאנע געפינער אויף  NYC.gov/knowyourzone , רופט 311 
(212-639-9675 פאר ווידעא רילעי סערוויס, אדער  TTY : 212-504-4115), אדער קוקט אריין אין 

דער מאפע אין דער דָאזיקער בראשור כדי אויסצוגעפינען צי אייער אדרעס געפינט זיך אין אן 
עוואקואיר זאנע. אויב איר וואוינט אין אן עוואקואציע זאנע, האט א פלאן פאר וואו איר וועט גיין אויב 

אן עוואקואציע פארארדענונג ווערט ארויסגעגעבן פאר אייער געגנט.

האט די ריכטיגע אינשורענס

צי איר דינגט, צי איר פארמאגט אייער היים, שאדן דורך פארפלייצונג און ווינטן ווערט נישט געדעקט 
דורך די פשוט׳ע פאליסיס. איר וועט דַארפן קויפן א באזונדערע פאליסי כדי צו באשיצן אייער היים אין 

פאל פון א פארפלייצונג. גייט צו  www.floodsmart.gov  פאר מער אינפארמאציע וועגן די 
( National Flood Insurance Program ) נאציאנאלע פלאד אינשורענס פראגראם

פאר אינוואלידן, און מענטשן מיט צוגאנג־ און פונקציָאנעלע געברויכן

מאכט זיכער אז אייער פלאן נעמט אין באטראכט וויאזוי אייערע געברויכן באווירקן אייער מעגליכקייט 
צו עוואקואירן, ניצן עלעוועיטארס אין אייער בנין, דעם ארטיגן שוצארט, און קאמוניקירן מיט 

עמערדזשענסי באאמטע. אויב איר קענטנישט עוואקואירן אליין פאר א שטורעם, רופט אן 311 
פאר הילף.

אויב איר פארלאזט זיך אויף לעקטער צו לעבן, פלאנט צו עוועקואירן. איר קענט פארלירן לעקטער 
בשעת א הוריקאן. פרעגט ביי אייער קראפטס-געשעפט צי אייער מעדיצינישער אפאראט 

קוואליפיצירט אייך אלס א קליענט מיט אן אפאראט פאר שוצן קעגן לעבנס-געפאר.

רעכנט אריין מער צייט אוועקצופארן און שאצט אפ אייערע טראנספארטאציע געברויכן, עסן 
געברויכן, און ספעציעלע מעדעצינישע געברויכן (זויערשטאף , איבעריגע באטעריעס, ברילן, 

פארשריבענע מעדיצינען, אד״ג.) ברענגט מיט אלע מעדעצינען מיט אייך און האלט פארשריבן די 
קאנטאקט אינפארמאציע פון אייערע דאקטוירים.

שרייבט אייך אריין צו Notify NYC צו באקומען עמערדזשענסי נאטיפיקאציעס און אינפארמאציע 
  ASL  דורך אימעיל, טעלעפאן, טעקסט אדער טוויטער. נאטיפיקאציעס קען מען אויך באקומען אויף
 , NYC.gov/notifynyc  (אמעריקאנער שטום־לשון) קריגט די אומזיסטע מאביל אפליקאציע, באזוכט

רופט 311, אדער פאלגט נאך @ NotifyNYC  אויף טוויטער. קוקט אויף 
NYC.gov/emergencymanagement כדי צו באקומען די לעצטע ידיעות. 

אויב א שטורעם דערנענטערט זיך זאמלען וואס מ׳דארף
אדער רופט 311. אלע עוואקואירנדע וועלן ווערן 

אנגענומען, און ביי קיינע פון די ניו יארק סיטי 
וועלן די עוואקואירנדע נישט געפרעגט ווערן 

איבער זייער אימיגראציע סטאטוס. 

מאכט די פאלגנדיגע שריט כדי צו זיין באווארנט:

■ ברענגט אריין לויזע, לייכטע כלים, ווי מעבל פון א גארטן און מיסט קאסטענס.

■  בינדט צו כלים וואס זענען אומזיכער צו ווערן אריינגעברענגט, ווי גאז גרילס אדער 

פראפעין טאנקען.

■ מאכט צו זיכערערהייט פענסטערס און דרויסנדיגע טירן.

■  פירט אריבער ווערדפולע חפצים צו העכערע שטאקן. בעיסמענטס זענען מער אויסגעשטעלט 

צו פארפלייצונגען.

■ טשארדזשט סעלפאן באטעריעס.

■ פילט אן אייער פארמיטל און גענעראטאר מיט ברענשטאף.

■  אויב איר וואוינט אין א עוואקואציע זאנע, טראכט איבער אויב איר זאלט ברענגען אייער 

פָארמיטל צו א העכערן ארט.

■  שטעלט אן אייער פרידזשידער און פריזער אויף א קילערע איינשטעלונג.

■  בױט אן אײער װאנע מיט װאסער, אױב איר פארלירט לעקטער איר קענט פארלירן װאסער.

■ פארשריבענע מעדיצינען.

קוקט נאך נאך פריינט, קרובים און שכנים, איבערהויפט עלטערע לייט, קראנקע, און אינוואלידן. 
העלפט זיי זיך צוגרייטן און עוואקואירן אויב נייטיג. פאר מער אינפארמאציע וועגן ווי צו באשיצן 

אייער אייגנטום, נוצט די „זייט גרייט ניו יארק” פארקלענערט אייער ריזיקע“ וועגווייזער ביי  
. NYC.gov/readyny

 ווייסט אייער זאנע

באזוכט דעם „האריקעין עוואקואציע זאנע ווייזער“ אויף  NYC.gov/knowyourzone  ָאדער רופט 
311 (212-639-9675 פַאר ווידעא רילעי סערוויס, ָאדער  TTY : 212-504-4115) כדי געוואר צו ווערן 

אין וועלכער האריקעין עוואקואציע זאנע איר וואוינט. 

די אנווייזונג בלעטל איז אויך גרייט אין אודיא פארמאט אין די שפראכן אונטן.

NYC.gov/knowyourzone

ARABIC
للحصول على نسخ من هذا الدليل باللغة العربية اتصل ب 311 (معوقي السمع: 212-504-4115) 

 NYC.gov/readyny أو قم بزيارة

BENGALI
এই গাইেডর একিট বাংলা কিপ েপেত চাইেল, 311 (TTY: 212-504-4115) ন�ের েফান করুন অথবা 
NYC.gov/readyny েদখুন।

CHINESE
如欲索取中文版的指南，請致電 311 (TTY: 212-504-4115) 或訪問 NYC.gov/readyny。 

ENGLISH
Call 311 (TTY: 212-504-4115) or visit NYC.gov/readyny for copies of this guide 
in English.

FRENCH
Pour obtenir une copie en français de ce guide, appelez le 311 (TTY: 212-504-4115) 
ou allez sur NYC.gov/readyny.

HAITIAN CREOLE
Pou jwenn yon kopi gid sa a nan lang Kreyòl Ayisyen, rele 311 (TTY: 212-504-4115) 
oswa ale nan sitwèb NYC.gov/readyny.

ITALIAN
Per ottenere una copia di questa guida in italiano, telefonare al numero 311 
(TTY: 212-504-4115) o visitare il sito NYC.gov/readyny.

KOREAN
본 안내서의 한국어 사본을 받으시려면 311번(TTY: 212-504-4115)으로 문의하시거나 
NYC.gov/readyny를 방문하십시오.

POLISH
W celu otrzymania polskiej kopii niniejszego poradnika należy zadzwonić pod nr 311
(nr dla osób z upośledzeniem słuchu: 212-504-4115) lub zajrzeć na stronę internetową 
NYC.gov/readyny.

RUSSIAN
Для того чтобы получить данную брошюру на русском языке, позвоните по 
телефону 311 (TTY: 212-504-4115) или посетите веб-сайт NYC.gov/readyny.

SPANISH
Llame al 311 (TTY: 212-504-4115) o visite NYC.gov/readyny para obtener acceso a 
este folleto en español.

URDU
اس ہدایت نامے کی اردو کاپی حاصل کریں، 311 (TTY: 212-504-4115) پر کال کریں یا 

NYC.gov/readyny دیکھیں۔

YIDDISH
צו ערהאלטן א אידישע קאפיע פון דעם וועגווייזער, רופט 311 (TTY: 212-504-4115) אדער 

.NYC.gov/readyny באזוכט



Bill de Blasio, מעיאר
Joseph J. Esposito, קאמיסיאנער
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די לעצטיגע ברעג-ים שטורעמס 
איירין און סענדי צייגן די 

אומגעהויערע שאדן און חורבנות 
וואס האריקעינס קענען ברענגען 

צו ניו יארק סיטי.

מאכט א פלאן איידער א שטורען 
קומט אן צו העלפן האלטן אייער 
פאמיליע און היים זיכער. לייענט 

צו וויסן וויאזוי איר קענט זיך 
צוגרייטן.

זייט גרייט ניו־יארק
האריקעינס

און 
ניו יארק סיטי

האריקעין א-ב

רעסורסן

סיידן עס ווערט אנדערש אנגעמערקט, 
רופט 311 (212-639-9675 פאר ווידעא רילעי 
סערוויס,  TTY: 212-504-4115) אדער נוצט 

NYC.gov

ניו יארק סיטי עמערדזשענסי 
מענעדזשמענט

NYC.gov/emergencymanagement

ווייסט אייער זאנע
NYC.gov/knowyourzone

נאטיפַײ ניו יארק סיטי
 Register for emergency notifications

 by getting the free mobile application,
 visiting NYC.gov/notifynyc, contacting

311, or following @NotifyNYC on Twitter

מייערס אפיס פאר מענטשן מיט 
ספעציעלע געברויכן.

NYC.gov/mopd

OEM אויף פעיסבוק און טוויטער
 www.facebook.com/

 NYCemergencymanagement
 @nycoem

סיטי פון ניו יארק אויף פעיסבוק און טוויטער 
www.facebook.com/nycgov

@nycgov

נאציאנאלע פלאד אינשורענס פראגראם
www.floodsmart.gov

1-888-379-9531

נאציאנאלער האריקעין צענטער / 
צענטער פאר טראפיקאלישע פראגנאזן

www.nhc.noaa.gov

נאציאנאלע וועטער סערוויס
www.weather.gov

Con Edison
,(800-752-6633) ,1-800-75-CONED

(TTY: 800-642-2308)
www.coned.com

 Public Service Electric and Gas
Company - Long Island - PSEG LI

 (631-755-6660 :TTY) ,1-800-490-0025
www.psegliny.com

National Grid
(718-237-2857 :TTY) ,718-643-4050

www.nationalgridus.com

שטורעם קאטאגאריעס 

האריקעינס ווערן קלאסיפיצירט אין פינף קאטעגאריעס (1 ביז 5) לויט דער ָאנהַאלטנדיגער ווינט 
שנעלקייט פונעם האריקעין. ווי עס שטייגט די ווינט שנעלקייט און שטארקייט פון א שטורעם, אזוי 

שטייגט אויך די קאטעגאריע נומער.

ווייסט די סכנות

שטורעם אנפאל
 ציילט זיך פאר די גרעסטע ציפער פון האריקעין 
פאטאליטעטן, א שטורעם אנפאל איז א כוואליע 
פון ים וואסער וואס ווערט ארויפגעשטופט אויפן 
בארטן דורך ווינטן פון א אנקומענדיגע שטורעם. 

א מאסיווע האריקעין קען ארויפשטופן מער ווי 
30 פיס שטורעם אנפאל וואסער (די הויך פון א 

דריי שטאקיגע געביידע) אויף טייל חלקים פון ניו 
יארק סיטי, און שטורעם אנפאלן קענען פארן 
עטליכע מייל אין יבשה. שטורעם אנפאל און 

גרויסע צוקלאפנדע כוואליעס קענען לייגן לעבנס 
אין סכנה, פארלענדן געביידעס, צוגרונד לייגן 

בארטנס און דונס, און שעדיגן שאסייען און בריקן.

ווינט 
מיט אנהאלטנדע ווינטן פון 74 מפ"ש אדער 
מער, קענען האריקעינס שעדיגן געביידעס, 

אראפווארפן ביימער, און פארוואנדלען לויזע 
חפצים צו טויטליכע פליענדע אביעקטן. 

רעגן
שווערע רעגנס פון האריקעינס קענען צוברענגן 

בליץ-פארפלייצונגען. נידריגע און שוואכע 
אפלויף ערטער זענען ספעציעל אויסגעשטעלט 

צו פארפלייצונגען. 

זייט גרייט אויב איר מוזט עוואקואירן

אויב איר ווערט נישט פארארדנט
צו עוואקואירן

אויב האט איר שטוב חיות

מאכט זיכער אז אייער חורבן פלאן אדרעסירט 
וואס איר וועט טוען מיט אייער שטוב חי אויב איר 
וועט מוזן פארלאזן אייער הויז צוליב א האריקעין.

אויב קענט איר נישט שיצן אייער שטוב חיה 
אדער הילף חיה ביי א שטוב-חיה-הויז אדער מיט 

פריינד צי קרובים אינדרויסן פון די עוואקואציע 
געגנט, זענען שטוב חיות און הילף חיות ערלויבט 
ביי אלע מלוכה׳שע עוואקואציע צענטערן. ביטע 
ברענגט מיט צוגעהער צו פַארזָארגן אייער שטוב 

חיה צי הילף חיה, אריינגערעכנט שפייז, קייטן, 
ַא שטייג, און מעדעצינען. נוצט די זייט גרייט ניו 

יארק „מיין שטוב־חיה׳ס נויטּפלַאן“ ביי 
NYC.gov/readyny צו מַאכן ַא ּפלַאן פַאר 

אייער שטוב־חיה ָאדער הילף חיה. 

טָאמער וואוינט איר אין ַא קעלערשטוב.

 איינוואוינער אין בעיסמענט אפארטמענטס 
קענען אויסשטיין מער ריזיקעס פון האריקעינס 

אפילו אויב זיי וואוינען אינדרויסן פון די 
עוואקואציע זאנע גרעניצן. פילע גענגנטן אין די 

סיטי קענען מיטמאכן פארפלייצונגען פון רעגנס. 
אויב וואוינט איר אין א בעיסמענט אפארטמענט, 

זייט גרייט זיך צו שיצן העכער דער ערד 

אויב וואוינט איר אין א הויך-שטאקיגע 
געביידע

אויב איר וואוינט אין א הויך-שטאקיגע געביידע, 
ספעציעל אויפן 10 'טן שטאק און העכער, 

שטייט אוועק פון פענסטער טאמער זיי 
צעברעכן זיך. עס ווערט גע׳עצה׳ט אריבערצוגיין 

אויף א נידעריגערן שטאק. זייט באקאנט מיטן 
עוואקואציע פלאן פון אייער געביידע.

עוואקואירט זיך פרי אויב איר פארלאזט זיך אויף 
ַא ליפט (עלעוועיטאר) ארויסצולאזן זיך פונעם 

בנין. ס׳איז מעגלעך ַאז דער ליפט וועט נישט גיין 
ָאדער וועט נישט בַאלד זיין פריי.

אויב די סיטי גיט ארויס א פארארדענונג 
פאר אייער געגנט צו פארלאזן דעם פלאץ, 

פארלאזט לויט ווי אנגעוויזן.

 די סיטי וועט קאמוניקירן דורך די לאקאלע 
מעדיא ספעציפישע אנווייזונגען, פון וועלכע 

געגנטער פון דער שטָאט מען דארף זיך 
ארויסציען. אויב מען פארארדענט אן 
אבליגאטארישע עוואקואציע, פאלגט 

אלע אנווייזונגען. באנוצט אויב מעגלעך די 
עפענטלעכע טראנספארט, האלטנדיג אינזינען 

אז שעה׳ען פאר א שטורעם קען די עפענטלעכע 
טראנספארט זיך אפשליסן. רופט 311 (ווידעָא 

רילעי סערוויס: 212-639-9675) 
(TTY: 212-504-4115) צו געפינען נאך 

אינפארמאציע וועגן ווי אזוי צו עוואקואירן און 
וועגן צוטריטלעכע טראנספארטאציע ברירות.

ווייסט וואוהין איר וועט גיין.

די סיטי טוט שטארק רעקאמענדירן אז די וועלכע 
דארפן זיך ארויסציען זאלן זיך אויפהאלטן ביי 

פריינד אדער פאמיליע וועלכע וואוינען אינדרויסן 
פון די עוואקואציע גרעניצן. פאר די וועלכע 

האבן נישט קיין אנדערע באשיצונג, וועט די סיטי 
עפענען עוואקואציע צענטערן דורכאויס די 

פינף באראס.

אויב גייט איר צו אן עוואקואציע צענטער, פאקט 
לייכט, און ברענגט:

■  אייער גיין זעקל

■ שלאפן בעג אדער בעטגעוואנט

■ אמווייניגסטנס איין וואך'ס צוגעהער פון סיי 

וועלכע מעדיצין (אויב מעגליך), מעדיצינישע 
צוגעהער, אדער מעדיצינישע עקוויפמענט 

וואס איר נוצט כסדר

■ פערזענליכע שמירעכצער

די עוואקואציע צענטערן רעכענען אריין 
צוטריטבארע פאסיליטיס און איינריכטונגען 

פאר מענטשן מיט ספעציעלע געברויכן. פאר 
אינפארמאציע וועגן אקסעסיביליטי פאר א 

גיוויסע פלאץ, זעט די האריקיין עוועקועשאן 
 NYC.gov/knowyourzone זאן געפינער ביי

טערמינען וואס איר זאלט וויסן

האריקעין סעזאן
פון יוני דעם ערשטן ביז נאוועמבער 30 (אין די 
פארגאנגענהייט, זענען די גרעסטע אויסזיכטן 
פאר האריקעינס אין ניו יארק סיטי געווען פון 

אוגוסט ביז אקטאבער) 

טראפישע ציקלאן
אן ארגאניזירטע, דרייענדיגע, פרעשור-נידריגע 

וועטער סיסטעם פון וואלקענעס און 
דונער-שטורעמס וואס ווערט אנטוויקלט אין די 

הייסע ערטער 

טראפישע שטורעם
א טראפישע ציקלאן מיט אנהאלטנדע ווינטן פון 

73-39 מפ"ש

האריקעין
א טראפישע ציקלאן מיט אנהאלטנדע ווינטן פון 

74 אדער מער מפ"ש

האריקעין וואטש 
א מעלדונג אז האריקעין אומשטענדן זענען 

מעגליך אין אן אנגעגעבענע געגנט. צוליב 
דעם וואס האריקעין צוגרייטונגס אקטיוויטעטן 
ווערן שווערער ווען ווינטן דערגרייכן טראפישע 

שטורעם קראפט, ווערט א האריקעין וואטש 
ארויסגעגעבן יעדע 48 שעה איידער טראפישע-

שטורעם-קראפט ווינטן ווערן פאררויסגעזאגט 
צו אנקומען.

האריקעין ווארענונג 
א מעלדונג אז האריקעין אומשטענדן ווערן 
ערווארטעט אין אן אנגעגעבענע געגנט. די 

ווארענונגען ווערן ארויסגעגעבן 36 שעה 
איידער טראפישע-שטורעם-קראפט ווינטן ווערן 

פאררויסגעזאגט צו אנקומען און קען בלייבן 
אין קראפט ווען סכנה'דיג הויכע וואסער און 

כוואליעס גייען אן.

שטעלט צוזאם אן עמערדזשענסי סופליי זעקל

מעגלעך, ַאז איר וועט זיך מוזן שיצן אויפן פלאץ (ד.ה. בלייבן אינדערהיים) בשעת און נאך א 
האריקעין. האלט גענוג צוגעהער ביי זיך אינדערהיים אויף ווייניגסטנס זיבן טעג. אין צוגאב, וועלן 

מעגליך יסודות'דיגע סערוויסעס ווי עלעקטריציטעט, וואסער, עפענטליכע טראנספארטאציע, און 
טעלעפאנען זיין איבערגעהאקט פאר עטליכע טעג אדער מער. מאכט זיכער אז איר האט גענוג און 

נאך צוגעהער פאר פאטענציעלע סערוויס אויסגאנג.

נוצט די פארשלאגן אונטן אפצוצייכענען די זאכן בשעת איר לייגט זיי אריין. 

■ איין גאלאן וואסער צום טרינקן פער מענטש פער טאג

■ געּפָאקטע עסן ווָאס ווערט נישט פַארפוילט און איז גרייט-צו-עסן און א ּפושקע עפענער 

■ ערשטע הילף זעקל

■ מעדיקַאמענטן, א ליסטע פון די מעדיקַאמענטן ווָאס איר נעמט, פַארווָאס איר נעמט דָאס, און 

זייער דָאזע

■ לַאמטערל ווָאס ַארבעט אויף בַאטעריעס, בַאטעריע־געטריבענע AM/FM רַאדיָא, און איבריגע 

בַאטעריעס, ָאדער רַאדיָאס ווָאס מע קען ָאנציען מיט ַא הענטל און ברויכן נישט קיין בַאטעריעס

■ גלי־שטעקלעך

■ פייפער ָאדער גלעקל

■ רעזערוו מעדיצינישע געצייג, אויב מעגלעך (למשל זויערשטָאף (ָאקסידזשען), מעדיצינען, 

סקוטער בַאטעריע, הער ַאּפַארַאט, בַאוועגלעכקייט העלפמיטלען, ברילן (גלעזער), ּפנים־
מַאסקעס, הענטשקעס)

■ סטיל און סעריַאל נומערן פון מעדיצינישע ַאּפַארַאטן (ווי הַארץ־רעגולַאטָאר[ּפעיסמעיקער]) און 

בַאניץ ָאנווייזונגען

■ אנדערע חפצים: 

האט א גיין זעקל גרייט

יעדע הויזגעזונד מיטגליד זאל האבן א גיין זעקל – א זאמלונג פון חפצים וואס איר קענט דארפן אין א 
צייט וואס מען מוז זיך ארויסציען, געפאקט אין א האלטער וואס איז גרינג צו שלעפן אזויווי א רוקזאק. 

נוצט די פארשלאגן דא אונטן אפצוצייכענען די זאכן בשעת איר לייגט זיי אריין אין אייער גיין זעקל. 
עס זענען צוגעשטעלט געווארן ליידיגע פלעצער אז איר זאלט קענען אריינשרייבן זאכן וואס איר ווילט 

צולייגן צו די ליסטע, אריינגערעכנט מעדעצינישע מכשירים און שפיייז פאר אייערע דיעטישע געברויכן. 

■ פלעשלעך ווָאסער און עסן ווָאס ווערט נישט פַארפוילט, ווי ענערגיע און גרַאנָאלע בַארס

■ קָאּפיעס פון אייערע וויכטיגע דָאקומענטן ַאריינגעלייגט אין ַא ווַאסער-בַאווָארענטן הַאלטער 

(אינשורענס קַארטלעך, מעדיקער/מעדיקעיד קַארטלעך, בילדער ID'ס, ַאדרעס־בַאווייזונגען, 
חתונה און געבורט־סערטיפיקַאטן, קָאּפיעס פון קרעדיט און דעביט־קַארטלעך) 

■ לַאמטערל (פלעשלייט) AM/FM רַאדיָא וועלכע ַארבעט מיט בעטעריעס ָאדער מיט אן ָאנצי־

הענטל, און איבעריגע בַאטעריעס

■ א ליסטע פון מעדעצינען וואס איר נעמט, פארוואס איר נעמט דאס, און זייער דאזע

■ קָאנטַאקט־אינפָארמַאציע פַאר אייער הויזגעזינד און מיטגלידער פון אייער שטיצנעץ. 

■ מזומן (ּפַאּפירגעלט) אין קליינע בַאנקנָאטן

■ נָאטיץ־ביכל און פעדער

■ רעזערוו מעדיצינישע געצייג (ברילן, בַאטעריעס) און ָאנלָאדערס

■ עירעסָאל רעדל פַאררעכטונג זעקלעך און\ָאדער רעדל אויפבלָאזער צו פַארעכטן צעּפלַאצטע 

רעדלעך פון רעדערשטולן ָאדער סקוטערס

■ נאמען און טעלעפאן נומער פון אייער דאקטאר

■ ערשטע הילף זעקל

■ פערזענליכע שמירעכצער

■ חפצים וואס פעלט אויס צו באהאנדלן קינדער, שטוב חיות, און אנדערע ספעציעלע חפצים

■ געצייג פַאר אייער סערוויס חיות ַאדער הויז-חיות (ַאזוי ווי עסנווַארג, ווַאסער, שיסל, שטריק, 

רוימען חפצים, ווַאקצינען רעקָארדס, און מעדעצינען)

■ ּפָארטַאטיווע סעלפָאון ָאנלָאדערס (טשַארדזשערס)

■ אנדערע פערזענליכע חפצים: 

זייט פארגעברייט צו פארלירן פאוער

מאכט זיכער אז איר האט אלע רעקאמענדירטע 
זאכן אין אייער עמערדזשענסי סופליי זעקל 

אין פאל איר פארלירט פאוער אדער אנדערע 
יסודות'דיגע סערוויסעס 

אויב איר האט זארגן איבער וויאזוי א פארלוסט 
פון פאוער, יסודות'דיגע סערוויסעס, און 

עפענטליכע טראנספארטאציע קענען אייך 
אפעקטירן, טראכט איבער אויב איר זאלט 

עוואקואירן. 

שיצונג אויפן פלאץ 

אויב איר דארפט נישט עוואקואירן, שיצט זיך 
אויפן פלאץ און נוצט אייער עמערדזשענסי 

סופליי זעקל. שטייט אוועק פון פענסטער אין 
פאל זיי צוברעכן אדער צושפליטערן זיך און 

בלייבט אינעווייניג צו פארמיידן האריקעין סכנות. 

די אנווייזונג בלעטל איז אויך גרייט אין אודיא פארמאט אין די שפראכן אונטן.

אויסגאבע פון 2018

גרייט צו א חורבן פלאן 

אנטוויקלט א פלאן מיט אייערע הויזגעזונד מיטגלידער וואס שרייכט אונטער וואס צו טוען, וויאזוי זיך צו 
טרעפן איינער מיטן צווייטן, און וויאזוי צו קומיוניקירן אויב א האריקעין באפאלט ניו יארק. נוצט די זייט 

  Ready NYC  אדער נוצט די , NYC.gov/myemergencyplan   גרייט ניו יארק מיין נויטפלאן ביי
מאביל אפליקאציע, צום האבן פאר סמארטפאונס און טאבלעטן. ווייסט אייער זאנע.

 ווייסט אייער זאנע

געגענטער אין די סיטי וואס זענען אויסגעשטעלט צו שטורעם פארפלייצונגען זענען איינגעטיילט אין 
זעקס זאנעס (1 ביז 6) באזירט אויף די ריזיקע פון שטורעם פארפלייצונגען. די סיטי וועט מעגליך 
פארארדענען איינוואוינער זיך ארויסצוציען געוואנדן אין דעם האריקעינס גאנג און פארגעזאגטע 

שטורעם שטארקייט.

נוצט דעם „האריקעין עוואקואיר זאנע געפינער אויף  NYC.gov/knowyourzone , רופט 311 
(212-639-9675 פאר ווידעא רילעי סערוויס, אדער  TTY : 212-504-4115), אדער קוקט אריין אין 

דער מאפע אין דער דָאזיקער בראשור כדי אויסצוגעפינען צי אייער אדרעס געפינט זיך אין אן 
עוואקואיר זאנע. אויב איר וואוינט אין אן עוואקואציע זאנע, האט א פלאן פאר וואו איר וועט גיין אויב 

אן עוואקואציע פארארדענונג ווערט ארויסגעגעבן פאר אייער געגנט.

האט די ריכטיגע אינשורענס

צי איר דינגט, צי איר פארמאגט אייער היים, שאדן דורך פארפלייצונג און ווינטן ווערט נישט געדעקט 
דורך די פשוט׳ע פאליסיס. איר וועט דַארפן קויפן א באזונדערע פאליסי כדי צו באשיצן אייער היים אין 

פאל פון א פארפלייצונג. גייט צו  www.floodsmart.gov  פאר מער אינפארמאציע וועגן די 
( National Flood Insurance Program ) נאציאנאלע פלאד אינשורענס פראגראם

פאר אינוואלידן, און מענטשן מיט צוגאנג־ און פונקציָאנעלע געברויכן

מאכט זיכער אז אייער פלאן נעמט אין באטראכט וויאזוי אייערע געברויכן באווירקן אייער מעגליכקייט 
צו עוואקואירן, ניצן עלעוועיטארס אין אייער בנין, דעם ארטיגן שוצארט, און קאמוניקירן מיט 

עמערדזשענסי באאמטע. אויב איר קענטנישט עוואקואירן אליין פאר א שטורעם, רופט אן 311 
פאר הילף.

אויב איר פארלאזט זיך אויף לעקטער צו לעבן, פלאנט צו עוועקואירן. איר קענט פארלירן לעקטער 
בשעת א הוריקאן. פרעגט ביי אייער קראפטס-געשעפט צי אייער מעדיצינישער אפאראט 

קוואליפיצירט אייך אלס א קליענט מיט אן אפאראט פאר שוצן קעגן לעבנס-געפאר.

רעכנט אריין מער צייט אוועקצופארן און שאצט אפ אייערע טראנספארטאציע געברויכן, עסן 
געברויכן, און ספעציעלע מעדעצינישע געברויכן (זויערשטאף , איבעריגע באטעריעס, ברילן, 

פארשריבענע מעדיצינען, אד״ג.) ברענגט מיט אלע מעדעצינען מיט אייך און האלט פארשריבן די 
קאנטאקט אינפארמאציע פון אייערע דאקטוירים.

שרייבט אייך אריין צו Notify NYC צו באקומען עמערדזשענסי נאטיפיקאציעס און אינפארמאציע 
  ASL  דורך אימעיל, טעלעפאן, טעקסט אדער טוויטער. נאטיפיקאציעס קען מען אויך באקומען אויף
 , NYC.gov/notifynyc  (אמעריקאנער שטום־לשון) קריגט די אומזיסטע מאביל אפליקאציע, באזוכט

רופט 311, אדער פאלגט נאך @ NotifyNYC  אויף טוויטער. קוקט אויף 
NYC.gov/emergencymanagement כדי צו באקומען די לעצטע ידיעות. 

אויב א שטורעם דערנענטערט זיך זאמלען וואס מ׳דארף
אדער רופט 311. אלע עוואקואירנדע וועלן ווערן 

אנגענומען, און ביי קיינע פון די ניו יארק סיטי 
וועלן די עוואקואירנדע נישט געפרעגט ווערן 

איבער זייער אימיגראציע סטאטוס. 

מאכט די פאלגנדיגע שריט כדי צו זיין באווארנט:

■ ברענגט אריין לויזע, לייכטע כלים, ווי מעבל פון א גארטן און מיסט קאסטענס.

■  בינדט צו כלים וואס זענען אומזיכער צו ווערן אריינגעברענגט, ווי גאז גרילס אדער 

פראפעין טאנקען.

■ מאכט צו זיכערערהייט פענסטערס און דרויסנדיגע טירן.

■  פירט אריבער ווערדפולע חפצים צו העכערע שטאקן. בעיסמענטס זענען מער אויסגעשטעלט 

צו פארפלייצונגען.

■ טשארדזשט סעלפאן באטעריעס.

■ פילט אן אייער פארמיטל און גענעראטאר מיט ברענשטאף.

■  אויב איר וואוינט אין א עוואקואציע זאנע, טראכט איבער אויב איר זאלט ברענגען אייער 

פָארמיטל צו א העכערן ארט.

■  שטעלט אן אייער פרידזשידער און פריזער אויף א קילערע איינשטעלונג.

■  בױט אן אײער װאנע מיט װאסער, אױב איר פארלירט לעקטער איר קענט פארלירן װאסער.

■ פארשריבענע מעדיצינען.

קוקט נאך נאך פריינט, קרובים און שכנים, איבערהויפט עלטערע לייט, קראנקע, און אינוואלידן. 
העלפט זיי זיך צוגרייטן און עוואקואירן אויב נייטיג. פאר מער אינפארמאציע וועגן ווי צו באשיצן 

אייער אייגנטום, נוצט די „זייט גרייט ניו יארק” פארקלענערט אייער ריזיקע“ וועגווייזער ביי  
. NYC.gov/readyny

 ווייסט אייער זאנע

באזוכט דעם „האריקעין עוואקואציע זאנע ווייזער“ אויף  NYC.gov/knowyourzone  ָאדער רופט 
311 (212-639-9675 פַאר ווידעא רילעי סערוויס, ָאדער  TTY : 212-504-4115) כדי געוואר צו ווערן 

אין וועלכער האריקעין עוואקואציע זאנע איר וואוינט. 

די אנווייזונג בלעטל איז אויך גרייט אין אודיא פארמאט אין די שפראכן אונטן.

NYC.gov/knowyourzone

ARABIC
للحصول على نسخ من هذا الدليل باللغة العربية اتصل ب 311 (معوقي السمع: 212-504-4115) 

 NYC.gov/readyny أو قم بزيارة

BENGALI
এই গাইেডর একিট বাংলা কিপ েপেত চাইেল, 311 (TTY: 212-504-4115) ন�ের েফান করুন অথবা 
NYC.gov/readyny েদখুন।

CHINESE
如欲索取中文版的指南，請致電 311 (TTY: 212-504-4115) 或訪問 NYC.gov/readyny。 

ENGLISH
Call 311 (TTY: 212-504-4115) or visit NYC.gov/readyny for copies of this guide 
in English.

FRENCH
Pour obtenir une copie en français de ce guide, appelez le 311 (TTY: 212-504-4115) 
ou allez sur NYC.gov/readyny.

HAITIAN CREOLE
Pou jwenn yon kopi gid sa a nan lang Kreyòl Ayisyen, rele 311 (TTY: 212-504-4115) 
oswa ale nan sitwèb NYC.gov/readyny.

ITALIAN
Per ottenere una copia di questa guida in italiano, telefonare al numero 311 
(TTY: 212-504-4115) o visitare il sito NYC.gov/readyny.

KOREAN
본 안내서의 한국어 사본을 받으시려면 311번(TTY: 212-504-4115)으로 문의하시거나 
NYC.gov/readyny를 방문하십시오.

POLISH
W celu otrzymania polskiej kopii niniejszego poradnika należy zadzwonić pod nr 311
(nr dla osób z upośledzeniem słuchu: 212-504-4115) lub zajrzeć na stronę internetową 
NYC.gov/readyny.

RUSSIAN
Для того чтобы получить данную брошюру на русском языке, позвоните по 
телефону 311 (TTY: 212-504-4115) или посетите веб-сайт NYC.gov/readyny.

SPANISH
Llame al 311 (TTY: 212-504-4115) o visite NYC.gov/readyny para obtener acceso a 
este folleto en español.

URDU
اس ہدایت نامے کی اردو کاپی حاصل کریں، 311 (TTY: 212-504-4115) پر کال کریں یا 

NYC.gov/readyny دیکھیں۔

YIDDISH
צו ערהאלטן א אידישע קאפיע פון דעם וועגווייזער, רופט 311 (TTY: 212-504-4115) אדער 

.NYC.gov/readyny באזוכט



Bill de Blasio, מעיאר
Joseph J. Esposito, קאמיסיאנער
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פון 
אויסגאבע 

די לעצטיגע ברעג-ים שטורעמס 
איירין און סענדי צייגן די 

אומגעהויערע שאדן און חורבנות 
וואס האריקעינס קענען ברענגען 

צו ניו יארק סיטי.

מאכט א פלאן איידער א שטורען 
קומט אן צו העלפן האלטן אייער 
פאמיליע און היים זיכער. לייענט 

צו וויסן וויאזוי איר קענט זיך 
צוגרייטן.

זייט גרייט ניו־יארק
האריקעינס

און 
ניו יארק סיטי

האריקעין א-ב

רעסורסן

סיידן עס ווערט אנדערש אנגעמערקט, 
רופט 311 (212-639-9675 פאר ווידעא רילעי 
סערוויס,  TTY: 212-504-4115) אדער נוצט 

NYC.gov

ניו יארק סיטי עמערדזשענסי 
מענעדזשמענט

NYC.gov/emergencymanagement

ווייסט אייער זאנע
NYC.gov/knowyourzone

נאטיפַײ ניו יארק סיטי
 Register for emergency notifications

 by getting the free mobile application,
 visiting NYC.gov/notifynyc, contacting

311, or following @NotifyNYC on Twitter

מייערס אפיס פאר מענטשן מיט 
ספעציעלע געברויכן.

NYC.gov/mopd

OEM אויף פעיסבוק און טוויטער
 www.facebook.com/

 NYCemergencymanagement
 @nycoem

סיטי פון ניו יארק אויף פעיסבוק און טוויטער 
www.facebook.com/nycgov

@nycgov

נאציאנאלע פלאד אינשורענס פראגראם
www.floodsmart.gov

1-888-379-9531

נאציאנאלער האריקעין צענטער / 
צענטער פאר טראפיקאלישע פראגנאזן

www.nhc.noaa.gov

נאציאנאלע וועטער סערוויס
www.weather.gov

Con Edison
,(800-752-6633) ,1-800-75-CONED

(TTY: 800-642-2308)
www.coned.com

 Public Service Electric and Gas
Company - Long Island - PSEG LI

 (631-755-6660 :TTY) ,1-800-490-0025
www.psegliny.com

National Grid
(718-237-2857 :TTY) ,718-643-4050

www.nationalgridus.com

שטורעם קאטאגאריעס 

האריקעינס ווערן קלאסיפיצירט אין פינף קאטעגאריעס (1 ביז 5) לויט דער ָאנהַאלטנדיגער ווינט 
שנעלקייט פונעם האריקעין. ווי עס שטייגט די ווינט שנעלקייט און שטארקייט פון א שטורעם, אזוי 

שטייגט אויך די קאטעגאריע נומער.

ווייסט די סכנות

שטורעם אנפאל
 ציילט זיך פאר די גרעסטע ציפער פון האריקעין 
פאטאליטעטן, א שטורעם אנפאל איז א כוואליע 
פון ים וואסער וואס ווערט ארויפגעשטופט אויפן 
בארטן דורך ווינטן פון א אנקומענדיגע שטורעם. 

א מאסיווע האריקעין קען ארויפשטופן מער ווי 
30 פיס שטורעם אנפאל וואסער (די הויך פון א 

דריי שטאקיגע געביידע) אויף טייל חלקים פון ניו 
יארק סיטי, און שטורעם אנפאלן קענען פארן 
עטליכע מייל אין יבשה. שטורעם אנפאל און 

גרויסע צוקלאפנדע כוואליעס קענען לייגן לעבנס 
אין סכנה, פארלענדן געביידעס, צוגרונד לייגן 

בארטנס און דונס, און שעדיגן שאסייען און בריקן.

ווינט 
מיט אנהאלטנדע ווינטן פון 74 מפ"ש אדער 
מער, קענען האריקעינס שעדיגן געביידעס, 

אראפווארפן ביימער, און פארוואנדלען לויזע 
חפצים צו טויטליכע פליענדע אביעקטן. 

רעגן
שווערע רעגנס פון האריקעינס קענען צוברענגן 

בליץ-פארפלייצונגען. נידריגע און שוואכע 
אפלויף ערטער זענען ספעציעל אויסגעשטעלט 

צו פארפלייצונגען. 

אויב איר מוזט עוואקואירןזייט גרייט

אויב איר ווערט נישט פארארדנט
צו עוואקואירן

אויב האט איר שטוב חיות

מאכט זיכער אז אייער חורבן פלאן אדרעסירט 
וואס איר וועט טוען מיט אייער שטוב חי אויב איר 
וועט מוזן פארלאזן אייער הויז צוליב א האריקעין.

אויב קענט איר נישט שיצן אייער שטוב חיה 
אדער הילף חיה ביי א שטוב-חיה-הויז אדער מיט 

פריינד צי קרובים אינדרויסן פון די עוואקואציע 
געגנט, זענען שטוב חיות און הילף חיות ערלויבט 
ביי אלע מלוכה׳שע עוואקואציע צענטערן. ביטע 
ברענגט מיט צוגעהער צו פַארזָארגן אייער שטוב 

חיה צי הילף חיה, אריינגערעכנט שפייז, קייטן, 
ַא שטייג, און מעדעצינען. נוצט די זייט גרייט ניו 

יארק „מיין שטוב־חיה׳ס נויטּפלַאן“ ביי 
NYC.gov/readyny צו מַאכן ַא ּפלַאן פַאר 

אייער שטוב־חיה ָאדער הילף חיה. 

טָאמער וואוינט איר אין ַא קעלערשטוב.

 איינוואוינער אין בעיסמענט אפארטמענטס 
קענען אויסשטיין מער ריזיקעס פון האריקעינס 

אפילו אויב זיי וואוינען אינדרויסן פון די 
עוואקואציע זאנע גרעניצן. פילע גענגנטן אין די 

סיטי קענען מיטמאכן פארפלייצונגען פון רעגנס. 
אויב וואוינט איר אין א בעיסמענט אפארטמענט, 

זייט גרייט זיך צו שיצן העכער דער ערד 

אויב וואוינט איר אין א הויך-שטאקיגע 
געביידע

אויב איר וואוינט אין א הויך-שטאקיגע געביידע, 
ספעציעל אויפן 10 'טן שטאק און העכער, 

שטייט אוועק פון פענסטער טאמער זיי 
צעברעכן זיך. עס ווערט גע׳עצה׳ט אריבערצוגיין 

אויף א נידעריגערן שטאק. זייט באקאנט מיטן 
עוואקואציע פלאן פון אייער געביידע.

עוואקואירט זיך פרי אויב איר פארלאזט זיך אויף 
ַא ליפט (עלעוועיטאר) ארויסצולאזן זיך פונעם 

בנין. ס׳איז מעגלעך ַאז דער ליפט וועט נישט גיין 
ָאדער וועט נישט בַאלד זיין פריי.

אויב די סיטי גיט ארויס א פארארדענונג 
פאר אייער געגנט צו פארלאזן דעם פלאץ, 

פארלאזט לויט ווי אנגעוויזן.

 די סיטי וועט קאמוניקירן דורך די לאקאלע 
מעדיא ספעציפישע אנווייזונגען, פון וועלכע 

געגנטער פון דער שטָאט מען דארף זיך 
ארויסציען. אויב מען פארארדענט אן 
אבליגאטארישע עוואקואציע, פאלגט 

אלע אנווייזונגען. באנוצט אויב מעגלעך די 
עפענטלעכע טראנספארט, האלטנדיג אינזינען 

אז שעה׳ען פאר א שטורעם קען די עפענטלעכע 
טראנספארט זיך אפשליסן. רופט 311 (ווידעָא 

רילעי סערוויס: 212-639-9675) 
(TTY: 212-504-4115) צו געפינען נאך 

אינפארמאציע וועגן ווי אזוי צו עוואקואירן און 
וועגן צוטריטלעכע טראנספארטאציע ברירות.

ווייסט וואוהין איר וועט גיין.

די סיטי טוט שטארק רעקאמענדירן אז די וועלכע 
דארפן זיך ארויסציען זאלן זיך אויפהאלטן ביי 

פריינד אדער פאמיליע וועלכע וואוינען אינדרויסן 
פון די עוואקואציע גרעניצן. פאר די וועלכע 

האבן נישט קיין אנדערע באשיצונג, וועט די סיטי 
עפענען עוואקואציע צענטערן דורכאויס די 

פינף באראס.

אויב גייט איר צו אן עוואקואציע צענטער, פאקט 
לייכט, און ברענגט:

■  אייער גיין זעקל

שלאפן בעג אדער בעטגעוואנט  ■

אמווייניגסטנס איין וואך'ס צוגעהער פון סיי   ■

וועלכע מעדיצין (אויב מעגליך), מעדיצינישע 
צוגעהער, אדער מעדיצינישע עקוויפמענט 

וואס איר נוצט כסדר

פערזענליכע שמירעכצער  ■

די עוואקואציע צענטערן רעכענען אריין 
צוטריטבארע פאסיליטיס און איינריכטונגען 

פאר מענטשן מיט ספעציעלע געברויכן. פאר 
אינפארמאציע וועגן אקסעסיביליטי פאר א 

גיוויסע פלאץ, זעט די האריקיין עוועקועשאן 
 NYC.gov/knowyourzone זאן געפינער ביי

טערמינען וואס איר זאלט וויסן

האריקעין סעזאן
פון יוני דעם ערשטן ביז נאוועמבער 30 (אין די 
פארגאנגענהייט, זענען די גרעסטע אויסזיכטן 
פאר האריקעינס אין ניו יארק סיטי געווען פון 

אוגוסט ביז אקטאבער) 

טראפישע ציקלאן
אן ארגאניזירטע, דרייענדיגע, פרעשור-נידריגע 

וועטער סיסטעם פון וואלקענעס און 
דונער-שטורעמס וואס ווערט אנטוויקלט אין די 

הייסע ערטער 

טראפישע שטורעם
א טראפישע ציקלאן מיט אנהאלטנדע ווינטן פון 

73-39 מפ"ש

האריקעין
א טראפישע ציקלאן מיט אנהאלטנדע ווינטן פון 

74 אדער מער מפ"ש

האריקעין וואטש 
א מעלדונג אז האריקעין אומשטענדן זענען 

מעגליך אין אן אנגעגעבענע געגנט. צוליב 
דעם וואס האריקעין צוגרייטונגס אקטיוויטעטן 
ווערן שווערער ווען ווינטן דערגרייכן טראפישע 

שטורעם קראפט, ווערט א האריקעין וואטש 
ארויסגעגעבן יעדע 48 שעה איידער טראפישע-

שטורעם-קראפט ווינטן ווערן פאררויסגעזאגט 
צו אנקומען.

האריקעין ווארענונג 
א מעלדונג אז האריקעין אומשטענדן ווערן 
ערווארטעט אין אן אנגעגעבענע געגנט. די 

ווארענונגען ווערן ארויסגעגעבן 36 שעה 
איידער טראפישע-שטורעם-קראפט ווינטן ווערן 

פאררויסגעזאגט צו אנקומען און קען בלייבן 
אין קראפט ווען סכנה'דיג הויכע וואסער און 

כוואליעס גייען אן.

שטעלט צוזאם אן עמערדזשענסי סופליי זעקל

מעגלעך, ַאז איר וועט זיך מוזן שיצן אויפן פלאץ (ד.ה. בלייבן אינדערהיים) בשעת און נאך א 
האריקעין. האלט גענוג צוגעהער ביי זיך אינדערהיים אויף ווייניגסטנס זיבן טעג. אין צוגאב, וועלן 

מעגליך יסודות'דיגע סערוויסעס ווי עלעקטריציטעט, וואסער, עפענטליכע טראנספארטאציע, און 
טעלעפאנען זיין איבערגעהאקט פאר עטליכע טעג אדער מער. מאכט זיכער אז איר האט גענוג און 

נאך צוגעהער פאר פאטענציעלע סערוויס אויסגאנג.

נוצט די פארשלאגן אונטן אפצוצייכענען די זאכן בשעת איר לייגט זיי אריין. 

איין גאלאן וואסער צום טרינקן פער מענטש פער טאג  ■

געּפָאקטע עסן ווָאס ווערט נישט פַארפוילט און איז גרייט-צו-עסן און א ּפושקע עפענער   ■

ערשטע הילף זעקל  ■

מעדיקַאמענטן, א ליסטע פון די מעדיקַאמענטן ווָאס איר נעמט, פַארווָאס איר נעמט דָאס, און   ■

זייער דָאזע

לַאמטערל ווָאס ַארבעט אויף בַאטעריעס, בַאטעריע־געטריבענע AM/FM רַאדיָא, און איבריגע   ■

בַאטעריעס, ָאדער רַאדיָאס ווָאס מע קען ָאנציען מיט ַא הענטל און ברויכן נישט קיין בַאטעריעס

גלי־שטעקלעך  ■

פייפער ָאדער גלעקל  ■

רעזערוו מעדיצינישע געצייג, אויב מעגלעך (למשל זויערשטָאף (ָאקסידזשען), מעדיצינען,   ■

סקוטער בַאטעריע, הער ַאּפַארַאט, בַאוועגלעכקייט העלפמיטלען, ברילן (גלעזער), ּפנים־
מַאסקעס, הענטשקעס)

סטיל און סעריַאל נומערן פון מעדיצינישע ַאּפַארַאטן (ווי הַארץ־רעגולַאטָאר[ּפעיסמעיקער]) און   ■

בַאניץ ָאנווייזונגען

אנדערע חפצים:   ■

האט א גיין זעקל גרייט

יעדע הויזגעזונד מיטגליד זאל האבן א גיין זעקל – א זאמלונג פון חפצים וואס איר קענט דארפן אין א 
צייט וואס מען מוז זיך ארויסציען, געפאקט אין א האלטער וואס איז גרינג צו שלעפן אזויווי א רוקזאק. 

נוצט די פארשלאגן דא אונטן אפצוצייכענען די זאכן בשעת איר לייגט זיי אריין אין אייער גיין זעקל. 
עס זענען צוגעשטעלט געווארן ליידיגע פלעצער אז איר זאלט קענען אריינשרייבן זאכן וואס איר ווילט 

צולייגן צו די ליסטע, אריינגערעכנט מעדעצינישע מכשירים און שפיייז פאר אייערע דיעטישע געברויכן. 

פלעשלעך ווָאסער און עסן ווָאס ווערט נישט פַארפוילט, ווי ענערגיע און גרַאנָאלע בַארס  ■

קָאּפיעס פון אייערע וויכטיגע דָאקומענטן ַאריינגעלייגט אין ַא ווַאסער-בַאווָארענטן הַאלטער   ■

(אינשורענס קַארטלעך, מעדיקער/מעדיקעיד קַארטלעך, בילדער ID'ס, ַאדרעס־בַאווייזונגען, 
חתונה און געבורט־סערטיפיקַאטן, קָאּפיעס פון קרעדיט און דעביט־קַארטלעך) 

לַאמטערל (פלעשלייט) AM/FM רַאדיָא וועלכע ַארבעט מיט בעטעריעס ָאדער מיט אן ָאנצי־  ■

הענטל, און איבעריגע בַאטעריעס

א ליסטע פון מעדעצינען וואס איר נעמט, פארוואס איר נעמט דאס, און זייער דאזע  ■

קָאנטַאקט־אינפָארמַאציע פַאר אייער הויזגעזינד און מיטגלידער פון אייער שטיצנעץ.   ■

מזומן (ּפַאּפירגעלט) אין קליינע בַאנקנָאטן  ■

נָאטיץ־ביכל און פעדער  ■

רעזערוו מעדיצינישע געצייג (ברילן, בַאטעריעס) און ָאנלָאדערס  ■

עירעסָאל רעדל פַאררעכטונג זעקלעך און\ָאדער רעדל אויפבלָאזער צו פַארעכטן צעּפלַאצטע   ■

רעדלעך פון רעדערשטולן ָאדער סקוטערס

נאמען און טעלעפאן נומער פון אייער דאקטאר  ■

ערשטע הילף זעקל  ■

פערזענליכע שמירעכצער  ■

חפצים וואס פעלט אויס צו באהאנדלן קינדער, שטוב חיות, און אנדערע ספעציעלע חפצים  ■

געצייג פַאר אייער סערוויס חיות ַאדער הויז-חיות (ַאזוי ווי עסנווַארג, ווַאסער, שיסל, שטריק,   ■

רוימען חפצים, ווַאקצינען רעקָארדס, און מעדעצינען)

ּפָארטַאטיווע סעלפָאון ָאנלָאדערס (טשַארדזשערס)  ■

אנדערע פערזענליכע חפצים:   ■

זייט פארגעברייט צו פארלירן פאוער

מאכט זיכער אז איר האט אלע רעקאמענדירטע 
זאכן אין אייער עמערדזשענסי סופליי זעקל 

אין פאל איר פארלירט פאוער אדער אנדערע 
יסודות'דיגע סערוויסעס 

אויב איר האט זארגן איבער וויאזוי א פארלוסט 
פון פאוער, יסודות'דיגע סערוויסעס, און 

עפענטליכע טראנספארטאציע קענען אייך 
אפעקטירן, טראכט איבער אויב איר זאלט 

עוואקואירן. 

שיצונג אויפן פלאץ 

אויב איר דארפט נישט עוואקואירן, שיצט זיך 
אויפן פלאץ און נוצט אייער עמערדזשענסי 

סופליי זעקל. שטייט אוועק פון פענסטער אין 
פאל זיי צוברעכן אדער צושפליטערן זיך און 

בלייבט אינעווייניג צו פארמיידן האריקעין סכנות. 

די אנווייזונג בלעטל איז אויך גרייט אין אודיא פארמאט אין די שפראכן אונטן.

אויסגאבע פון 2018

גרייט צו א חורבן פלאן 

אנטוויקלט א פלאן מיט אייערע הויזגעזונד מיטגלידער וואס שרייכט אונטער וואס צו טוען, וויאזוי זיך צו 
טרעפן איינער מיטן צווייטן, און וויאזוי צו קומיוניקירן אויב א האריקעין באפאלט ניו יארק. נוצט די זייט 

  Ready NYC  אדער נוצט די , NYC.gov/myemergencyplan   גרייט ניו יארק מיין נויטפלאן ביי
מאביל אפליקאציע, צום האבן פאר סמארטפאונס און טאבלעטן. ווייסט אייער זאנע.

 ווייסט אייער זאנע

געגענטער אין די סיטי וואס זענען אויסגעשטעלט צו שטורעם פארפלייצונגען זענען איינגעטיילט אין 
זעקס זאנעס (1 ביז 6) באזירט אויף די ריזיקע פון שטורעם פארפלייצונגען. די סיטי וועט מעגליך 
פארארדענען איינוואוינער זיך ארויסצוציען געוואנדן אין דעם האריקעינס גאנג און פארגעזאגטע 

שטורעם שטארקייט.

נוצט דעם „האריקעין עוואקואיר זאנע געפינער אויף  NYC.gov/knowyourzone , רופט 311 
(212-639-9675 פאר ווידעא רילעי סערוויס, אדער  TTY : 212-504-4115), אדער קוקט אריין אין 

דער מאפע אין דער דָאזיקער בראשור כדי אויסצוגעפינען צי אייער אדרעס געפינט זיך אין אן 
עוואקואיר זאנע. אויב איר וואוינט אין אן עוואקואציע זאנע, האט א פלאן פאר וואו איר וועט גיין אויב 

אן עוואקואציע פארארדענונג ווערט ארויסגעגעבן פאר אייער געגנט.

האט די ריכטיגע אינשורענס

צי איר דינגט, צי איר פארמאגט אייער היים, שאדן דורך פארפלייצונג און ווינטן ווערט נישט געדעקט 
דורך די פשוט׳ע פאליסיס. איר וועט דַארפן קויפן א באזונדערע פאליסי כדי צו באשיצן אייער היים אין 

פאל פון א פארפלייצונג. גייט צו  www.floodsmart.gov  פאר מער אינפארמאציע וועגן די 
( National Flood Insurance Program ) נאציאנאלע פלאד אינשורענס פראגראם

פאר אינוואלידן, און מענטשן מיט צוגאנג־ און פונקציָאנעלע געברויכן

מאכט זיכער אז אייער פלאן נעמט אין באטראכט וויאזוי אייערע געברויכן באווירקן אייער מעגליכקייט 
צו עוואקואירן, ניצן עלעוועיטארס אין אייער בנין, דעם ארטיגן שוצארט, און קאמוניקירן מיט 

עמערדזשענסי באאמטע. אויב איר קענטנישט עוואקואירן אליין פאר א שטורעם, רופט אן 311 
פאר הילף.

אויב איר פארלאזט זיך אויף לעקטער צו לעבן, פלאנט צו עוועקואירן. איר קענט פארלירן לעקטער 
בשעת א הוריקאן. פרעגט ביי אייער קראפטס-געשעפט צי אייער מעדיצינישער אפאראט 

קוואליפיצירט אייך אלס א קליענט מיט אן אפאראט פאר שוצן קעגן לעבנס-געפאר.

רעכנט אריין מער צייט אוועקצופארן און שאצט אפ אייערע טראנספארטאציע געברויכן, עסן 
געברויכן, און ספעציעלע מעדעצינישע געברויכן (זויערשטאף , איבעריגע באטעריעס, ברילן, 

פארשריבענע מעדיצינען, אד״ג.) ברענגט מיט אלע מעדעצינען מיט אייך און האלט פארשריבן די 
קאנטאקט אינפארמאציע פון אייערע דאקטוירים.

שרייבט אייך אריין צו Notify NYC צו באקומען עמערדזשענסי נאטיפיקאציעס און אינפארמאציע 
  ASL  דורך אימעיל, טעלעפאן, טעקסט אדער טוויטער. נאטיפיקאציעס קען מען אויך באקומען אויף
 , NYC.gov/notifynyc  (אמעריקאנער שטום־לשון) קריגט די אומזיסטע מאביל אפליקאציע, באזוכט

רופט 311, אדער פאלגט נאך @ NotifyNYC  אויף טוויטער. קוקט אויף 
NYC.gov/emergencymanagement כדי צו באקומען די לעצטע ידיעות. 

זאמלען וואס מ׳דארףאויב א שטורעם דערנענטערט זיך
אדער רופט 311. אלע עוואקואירנדע וועלן ווערן 

אנגענומען, און ביי קיינע פון די ניו יארק סיטי 
וועלן די עוואקואירנדע נישט געפרעגט ווערן 

איבער זייער אימיגראציע סטאטוס. 

מאכט די פאלגנדיגע שריט כדי צו זיין באווארנט:

■ ברענגט אריין לויזע, לייכטע כלים, ווי מעבל פון א גארטן און מיסט קאסטענס.

■  בינדט צו כלים וואס זענען אומזיכער צו ווערן אריינגעברענגט, ווי גאז גרילס אדער 

פראפעין טאנקען.

■ מאכט צו זיכערערהייט פענסטערס און דרויסנדיגע טירן.

■  פירט אריבער ווערדפולע חפצים צו העכערע שטאקן. בעיסמענטס זענען מער אויסגעשטעלט 

צו פארפלייצונגען.

■ טשארדזשט סעלפאן באטעריעס.

■ פילט אן אייער פארמיטל און גענעראטאר מיט ברענשטאף.

■  אויב איר וואוינט אין א עוואקואציע זאנע, טראכט איבער אויב איר זאלט ברענגען אייער 

פָארמיטל צו א העכערן ארט.

■  שטעלט אן אייער פרידזשידער און פריזער אויף א קילערע איינשטעלונג.

■  בױט אן אײער װאנע מיט װאסער, אױב איר פארלירט לעקטער איר קענט פארלירן װאסער.

■ פארשריבענע מעדיצינען.

קוקט נאך נאך פריינט, קרובים און שכנים, איבערהויפט עלטערע לייט, קראנקע, און אינוואלידן. 
העלפט זיי זיך צוגרייטן און עוואקואירן אויב נייטיג. פאר מער אינפארמאציע וועגן ווי צו באשיצן 

אייער אייגנטום, נוצט די „זייט גרייט ניו יארק” פארקלענערט אייער ריזיקע“ וועגווייזער ביי  
. NYC.gov/readyny

 ווייסט אייער זאנע

באזוכט דעם „האריקעין עוואקואציע זאנע ווייזער“ אויף  NYC.gov/knowyourzone  ָאדער רופט 
311 (212-639-9675 פַאר ווידעא רילעי סערוויס, ָאדער  TTY : 212-504-4115) כדי געוואר צו ווערן 

אין וועלכער האריקעין עוואקואציע זאנע איר וואוינט. 

די אנווייזונג בלעטל איז אויך גרייט אין אודיא פארמאט אין די שפראכן אונטן.

NYC.gov/knowyourzone

ARABIC
للحصول على نسخ من هذا الدليل باللغة العربية اتصل ب 311 (معوقي السمع: 212-504-4115) 

 NYC.gov/readyny أو قم بزيارة

BENGALI
এই গাইেডর একিট বাংলা কিপ েপেত চাইেল, 311 (TTY: 212-504-4115) ন�ের েফান করুন অথবা 
NYC.gov/readyny েদখুন।

CHINESE
如欲索取中文版的指南，請致電 311 (TTY: 212-504-4115) 或訪問 NYC.gov/readyny。 

ENGLISH
Call 311 (TTY: 212-504-4115) or visit NYC.gov/readyny for copies of this guide 
in English.

FRENCH
Pour obtenir une copie en français de ce guide, appelez le 311 (TTY: 212-504-4115) 
ou allez sur NYC.gov/readyny.

HAITIAN CREOLE
Pou jwenn yon kopi gid sa a nan lang Kreyòl Ayisyen, rele 311 (TTY: 212-504-4115) 
oswa ale nan sitwèb NYC.gov/readyny.

ITALIAN
Per ottenere una copia di questa guida in italiano, telefonare al numero 311 
(TTY: 212-504-4115) o visitare il sito NYC.gov/readyny.

KOREAN
본 안내서의 한국어 사본을 받으시려면 311번(TTY: 212-504-4115)으로 문의하시거나 
NYC.gov/readyny를 방문하십시오.

POLISH
W celu otrzymania polskiej kopii niniejszego poradnika należy zadzwonić pod nr 311
(nr dla osób z upośledzeniem słuchu: 212-504-4115) lub zajrzeć na stronę internetową 
NYC.gov/readyny.

RUSSIAN
Для того чтобы получить данную брошюру на русском языке, позвоните по 
телефону 311 (TTY: 212-504-4115) или посетите веб-сайт NYC.gov/readyny.

SPANISH
Llame al 311 (TTY: 212-504-4115) o visite NYC.gov/readyny para obtener acceso a 
este folleto en español.

URDU
اس ہدایت نامے کی اردو کاپی حاصل کریں، 311 (TTY: 212-504-4115) پر کال کریں یا 

NYC.gov/readyny دیکھیں۔

YIDDISH
צו ערהאלטן א אידישע קאפיע פון דעם וועגווייזער, רופט 311 (TTY: 212-504-4115) אדער 

.NYC.gov/readyny באזוכט



Bill de Blasio, מעיאר
Joseph J. Esposito, קאמיסיאנער
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פון 
אויסגאבע 

די לעצטיגע ברעג-ים שטורעמס 
איירין און סענדי צייגן די 

אומגעהויערע שאדן און חורבנות 
וואס האריקעינס קענען ברענגען 

צו ניו יארק סיטי.

מאכט א פלאן איידער א שטורען 
קומט אן צו העלפן האלטן אייער 
פאמיליע און היים זיכער. לייענט 

צו וויסן וויאזוי איר קענט זיך 
צוגרייטן.

זייט גרייט ניו־יארק
האריקעינס

און 
ניו יארק סיטי

האריקעין א-ב

רעסורסן

סיידן עס ווערט אנדערש אנגעמערקט, 
רופט 311 (212-639-9675 פאר ווידעא רילעי 
סערוויס,  TTY: 212-504-4115) אדער נוצט 

NYC.gov

ניו יארק סיטי עמערדזשענסי 
מענעדזשמענט

NYC.gov/emergencymanagement

ווייסט אייער זאנע
NYC.gov/knowyourzone

נאטיפַײ ניו יארק סיטי
 Register for emergency notifications

 by getting the free mobile application,
 visiting NYC.gov/notifynyc, contacting

311, or following @NotifyNYC on Twitter

מייערס אפיס פאר מענטשן מיט 
ספעציעלע געברויכן.

NYC.gov/mopd

OEM אויף פעיסבוק און טוויטער
 www.facebook.com/

 NYCemergencymanagement
 @nycoem

סיטי פון ניו יארק אויף פעיסבוק און טוויטער 
www.facebook.com/nycgov

@nycgov

נאציאנאלע פלאד אינשורענס פראגראם
www.floodsmart.gov

1-888-379-9531

נאציאנאלער האריקעין צענטער / 
צענטער פאר טראפיקאלישע פראגנאזן

www.nhc.noaa.gov

נאציאנאלע וועטער סערוויס
www.weather.gov

Con Edison
,(800-752-6633) ,1-800-75-CONED

(TTY: 800-642-2308)
www.coned.com

 Public Service Electric and Gas
Company - Long Island - PSEG LI

 (631-755-6660 :TTY) ,1-800-490-0025
www.psegliny.com

National Grid
(718-237-2857 :TTY) ,718-643-4050

www.nationalgridus.com

שטורעם קאטאגאריעס 

האריקעינס ווערן קלאסיפיצירט אין פינף קאטעגאריעס (1 ביז 5) לויט דער ָאנהַאלטנדיגער ווינט 
שנעלקייט פונעם האריקעין. ווי עס שטייגט די ווינט שנעלקייט און שטארקייט פון א שטורעם, אזוי 

שטייגט אויך די קאטעגאריע נומער.

ווייסט די סכנות

שטורעם אנפאל
 ציילט זיך פאר די גרעסטע ציפער פון האריקעין 
פאטאליטעטן, א שטורעם אנפאל איז א כוואליע 
פון ים וואסער וואס ווערט ארויפגעשטופט אויפן 
בארטן דורך ווינטן פון א אנקומענדיגע שטורעם. 

א מאסיווע האריקעין קען ארויפשטופן מער ווי 
30 פיס שטורעם אנפאל וואסער (די הויך פון א 

דריי שטאקיגע געביידע) אויף טייל חלקים פון ניו 
יארק סיטי, און שטורעם אנפאלן קענען פארן 
עטליכע מייל אין יבשה. שטורעם אנפאל און 

גרויסע צוקלאפנדע כוואליעס קענען לייגן לעבנס 
אין סכנה, פארלענדן געביידעס, צוגרונד לייגן 

בארטנס און דונס, און שעדיגן שאסייען און בריקן.

ווינט 
מיט אנהאלטנדע ווינטן פון 74 מפ"ש אדער 
מער, קענען האריקעינס שעדיגן געביידעס, 

אראפווארפן ביימער, און פארוואנדלען לויזע 
חפצים צו טויטליכע פליענדע אביעקטן. 

רעגן
שווערע רעגנס פון האריקעינס קענען צוברענגן 

בליץ-פארפלייצונגען. נידריגע און שוואכע 
אפלויף ערטער זענען ספעציעל אויסגעשטעלט 

צו פארפלייצונגען. 

אויב איר מוזט עוואקואירןזייט גרייט

אויב איר ווערט נישט פארארדנט
צו עוואקואירן

אויב האט איר שטוב חיות

מאכט זיכער אז אייער חורבן פלאן אדרעסירט 
וואס איר וועט טוען מיט אייער שטוב חי אויב איר 
וועט מוזן פארלאזן אייער הויז צוליב א האריקעין.

אויב קענט איר נישט שיצן אייער שטוב חיה 
אדער הילף חיה ביי א שטוב-חיה-הויז אדער מיט 

פריינד צי קרובים אינדרויסן פון די עוואקואציע 
געגנט, זענען שטוב חיות און הילף חיות ערלויבט 
ביי אלע מלוכה׳שע עוואקואציע צענטערן. ביטע 
ברענגט מיט צוגעהער צו פַארזָארגן אייער שטוב 

חיה צי הילף חיה, אריינגערעכנט שפייז, קייטן, 
ַא שטייג, און מעדעצינען. נוצט די זייט גרייט ניו 

יארק „מיין שטוב־חיה׳ס נויטּפלַאן“ ביי 
NYC.gov/readyny צו מַאכן ַא ּפלַאן פַאר 

אייער שטוב־חיה ָאדער הילף חיה. 

טָאמער וואוינט איר אין ַא קעלערשטוב.

 איינוואוינער אין בעיסמענט אפארטמענטס 
קענען אויסשטיין מער ריזיקעס פון האריקעינס 

אפילו אויב זיי וואוינען אינדרויסן פון די 
עוואקואציע זאנע גרעניצן. פילע גענגנטן אין די 

סיטי קענען מיטמאכן פארפלייצונגען פון רעגנס. 
אויב וואוינט איר אין א בעיסמענט אפארטמענט, 

זייט גרייט זיך צו שיצן העכער דער ערד 

אויב וואוינט איר אין א הויך-שטאקיגע 
געביידע

אויב איר וואוינט אין א הויך-שטאקיגע געביידע, 
ספעציעל אויפן 10 'טן שטאק און העכער, 

שטייט אוועק פון פענסטער טאמער זיי 
צעברעכן זיך. עס ווערט גע׳עצה׳ט אריבערצוגיין 

אויף א נידעריגערן שטאק. זייט באקאנט מיטן 
עוואקואציע פלאן פון אייער געביידע.

עוואקואירט זיך פרי אויב איר פארלאזט זיך אויף 
ַא ליפט (עלעוועיטאר) ארויסצולאזן זיך פונעם 

בנין. ס׳איז מעגלעך ַאז דער ליפט וועט נישט גיין 
ָאדער וועט נישט בַאלד זיין פריי.

אויב די סיטי גיט ארויס א פארארדענונג 
פאר אייער געגנט צו פארלאזן דעם פלאץ, 

פארלאזט לויט ווי אנגעוויזן.

 די סיטי וועט קאמוניקירן דורך די לאקאלע 
מעדיא ספעציפישע אנווייזונגען, פון וועלכע 

געגנטער פון דער שטָאט מען דארף זיך 
ארויסציען. אויב מען פארארדענט אן 
אבליגאטארישע עוואקואציע, פאלגט 

אלע אנווייזונגען. באנוצט אויב מעגלעך די 
עפענטלעכע טראנספארט, האלטנדיג אינזינען 

אז שעה׳ען פאר א שטורעם קען די עפענטלעכע 
טראנספארט זיך אפשליסן. רופט 311 (ווידעָא 

רילעי סערוויס: 212-639-9675) 
(TTY: 212-504-4115) צו געפינען נאך 

אינפארמאציע וועגן ווי אזוי צו עוואקואירן און 
וועגן צוטריטלעכע טראנספארטאציע ברירות.

ווייסט וואוהין איר וועט גיין.

די סיטי טוט שטארק רעקאמענדירן אז די וועלכע 
דארפן זיך ארויסציען זאלן זיך אויפהאלטן ביי 

פריינד אדער פאמיליע וועלכע וואוינען אינדרויסן 
פון די עוואקואציע גרעניצן. פאר די וועלכע 

האבן נישט קיין אנדערע באשיצונג, וועט די סיטי 
עפענען עוואקואציע צענטערן דורכאויס די 

פינף באראס.

אויב גייט איר צו אן עוואקואציע צענטער, פאקט 
לייכט, און ברענגט:

■  אייער גיין זעקל

שלאפן בעג אדער בעטגעוואנט  ■

אמווייניגסטנס איין וואך'ס צוגעהער פון סיי   ■

וועלכע מעדיצין (אויב מעגליך), מעדיצינישע 
צוגעהער, אדער מעדיצינישע עקוויפמענט 

וואס איר נוצט כסדר

פערזענליכע שמירעכצער  ■

די עוואקואציע צענטערן רעכענען אריין 
צוטריטבארע פאסיליטיס און איינריכטונגען 

פאר מענטשן מיט ספעציעלע געברויכן. פאר 
אינפארמאציע וועגן אקסעסיביליטי פאר א 

גיוויסע פלאץ, זעט די האריקיין עוועקועשאן 
 NYC.gov/knowyourzone זאן געפינער ביי

טערמינען וואס איר זאלט וויסן

האריקעין סעזאן
פון יוני דעם ערשטן ביז נאוועמבער 30 (אין די 
פארגאנגענהייט, זענען די גרעסטע אויסזיכטן 
פאר האריקעינס אין ניו יארק סיטי געווען פון 

אוגוסט ביז אקטאבער) 

טראפישע ציקלאן
אן ארגאניזירטע, דרייענדיגע, פרעשור-נידריגע 

וועטער סיסטעם פון וואלקענעס און 
דונער-שטורעמס וואס ווערט אנטוויקלט אין די 

הייסע ערטער 

טראפישע שטורעם
א טראפישע ציקלאן מיט אנהאלטנדע ווינטן פון 

73-39 מפ"ש

האריקעין
א טראפישע ציקלאן מיט אנהאלטנדע ווינטן פון 

74 אדער מער מפ"ש

האריקעין וואטש 
א מעלדונג אז האריקעין אומשטענדן זענען 

מעגליך אין אן אנגעגעבענע געגנט. צוליב 
דעם וואס האריקעין צוגרייטונגס אקטיוויטעטן 
ווערן שווערער ווען ווינטן דערגרייכן טראפישע 

שטורעם קראפט, ווערט א האריקעין וואטש 
ארויסגעגעבן יעדע 48 שעה איידער טראפישע-

שטורעם-קראפט ווינטן ווערן פאררויסגעזאגט 
צו אנקומען.

האריקעין ווארענונג 
א מעלדונג אז האריקעין אומשטענדן ווערן 
ערווארטעט אין אן אנגעגעבענע געגנט. די 

ווארענונגען ווערן ארויסגעגעבן 36 שעה 
איידער טראפישע-שטורעם-קראפט ווינטן ווערן 

פאררויסגעזאגט צו אנקומען און קען בלייבן 
אין קראפט ווען סכנה'דיג הויכע וואסער און 

כוואליעס גייען אן.

שטעלט צוזאם אן עמערדזשענסי סופליי זעקל

מעגלעך, ַאז איר וועט זיך מוזן שיצן אויפן פלאץ (ד.ה. בלייבן אינדערהיים) בשעת און נאך א 
האריקעין. האלט גענוג צוגעהער ביי זיך אינדערהיים אויף ווייניגסטנס זיבן טעג. אין צוגאב, וועלן 

מעגליך יסודות'דיגע סערוויסעס ווי עלעקטריציטעט, וואסער, עפענטליכע טראנספארטאציע, און 
טעלעפאנען זיין איבערגעהאקט פאר עטליכע טעג אדער מער. מאכט זיכער אז איר האט גענוג און 

נאך צוגעהער פאר פאטענציעלע סערוויס אויסגאנג.

נוצט די פארשלאגן אונטן אפצוצייכענען די זאכן בשעת איר לייגט זיי אריין. 

איין גאלאן וואסער צום טרינקן פער מענטש פער טאג  ■

געּפָאקטע עסן ווָאס ווערט נישט פַארפוילט און איז גרייט-צו-עסן און א ּפושקע עפענער   ■

ערשטע הילף זעקל  ■

מעדיקַאמענטן, א ליסטע פון די מעדיקַאמענטן ווָאס איר נעמט, פַארווָאס איר נעמט דָאס, און   ■

זייער דָאזע

לַאמטערל ווָאס ַארבעט אויף בַאטעריעס, בַאטעריע־געטריבענע AM/FM רַאדיָא, און איבריגע   ■

בַאטעריעס, ָאדער רַאדיָאס ווָאס מע קען ָאנציען מיט ַא הענטל און ברויכן נישט קיין בַאטעריעס

גלי־שטעקלעך  ■

פייפער ָאדער גלעקל  ■

רעזערוו מעדיצינישע געצייג, אויב מעגלעך (למשל זויערשטָאף (ָאקסידזשען), מעדיצינען,   ■

סקוטער בַאטעריע, הער ַאּפַארַאט, בַאוועגלעכקייט העלפמיטלען, ברילן (גלעזער), ּפנים־
מַאסקעס, הענטשקעס)

סטיל און סעריַאל נומערן פון מעדיצינישע ַאּפַארַאטן (ווי הַארץ־רעגולַאטָאר[ּפעיסמעיקער]) און   ■

בַאניץ ָאנווייזונגען

אנדערע חפצים:   ■

האט א גיין זעקל גרייט

יעדע הויזגעזונד מיטגליד זאל האבן א גיין זעקל – א זאמלונג פון חפצים וואס איר קענט דארפן אין א 
צייט וואס מען מוז זיך ארויסציען, געפאקט אין א האלטער וואס איז גרינג צו שלעפן אזויווי א רוקזאק. 

נוצט די פארשלאגן דא אונטן אפצוצייכענען די זאכן בשעת איר לייגט זיי אריין אין אייער גיין זעקל. 
עס זענען צוגעשטעלט געווארן ליידיגע פלעצער אז איר זאלט קענען אריינשרייבן זאכן וואס איר ווילט 

צולייגן צו די ליסטע, אריינגערעכנט מעדעצינישע מכשירים און שפיייז פאר אייערע דיעטישע געברויכן. 

פלעשלעך ווָאסער און עסן ווָאס ווערט נישט פַארפוילט, ווי ענערגיע און גרַאנָאלע בַארס  ■

קָאּפיעס פון אייערע וויכטיגע דָאקומענטן ַאריינגעלייגט אין ַא ווַאסער-בַאווָארענטן הַאלטער   ■

(אינשורענס קַארטלעך, מעדיקער/מעדיקעיד קַארטלעך, בילדער ID'ס, ַאדרעס־בַאווייזונגען, 
חתונה און געבורט־סערטיפיקַאטן, קָאּפיעס פון קרעדיט און דעביט־קַארטלעך) 

לַאמטערל (פלעשלייט) AM/FM רַאדיָא וועלכע ַארבעט מיט בעטעריעס ָאדער מיט אן ָאנצי־  ■

הענטל, און איבעריגע בַאטעריעס

א ליסטע פון מעדעצינען וואס איר נעמט, פארוואס איר נעמט דאס, און זייער דאזע  ■

קָאנטַאקט־אינפָארמַאציע פַאר אייער הויזגעזינד און מיטגלידער פון אייער שטיצנעץ.   ■

מזומן (ּפַאּפירגעלט) אין קליינע בַאנקנָאטן  ■

נָאטיץ־ביכל און פעדער  ■

רעזערוו מעדיצינישע געצייג (ברילן, בַאטעריעס) און ָאנלָאדערס  ■

עירעסָאל רעדל פַאררעכטונג זעקלעך און\ָאדער רעדל אויפבלָאזער צו פַארעכטן צעּפלַאצטע   ■

רעדלעך פון רעדערשטולן ָאדער סקוטערס

נאמען און טעלעפאן נומער פון אייער דאקטאר  ■

ערשטע הילף זעקל  ■

פערזענליכע שמירעכצער  ■

חפצים וואס פעלט אויס צו באהאנדלן קינדער, שטוב חיות, און אנדערע ספעציעלע חפצים  ■

געצייג פַאר אייער סערוויס חיות ַאדער הויז-חיות (ַאזוי ווי עסנווַארג, ווַאסער, שיסל, שטריק,   ■

רוימען חפצים, ווַאקצינען רעקָארדס, און מעדעצינען)

ּפָארטַאטיווע סעלפָאון ָאנלָאדערס (טשַארדזשערס)  ■

אנדערע פערזענליכע חפצים:   ■

זייט פארגעברייט צו פארלירן פאוער

מאכט זיכער אז איר האט אלע רעקאמענדירטע 
זאכן אין אייער עמערדזשענסי סופליי זעקל 

אין פאל איר פארלירט פאוער אדער אנדערע 
יסודות'דיגע סערוויסעס 

אויב איר האט זארגן איבער וויאזוי א פארלוסט 
פון פאוער, יסודות'דיגע סערוויסעס, און 

עפענטליכע טראנספארטאציע קענען אייך 
אפעקטירן, טראכט איבער אויב איר זאלט 

עוואקואירן. 

שיצונג אויפן פלאץ 

אויב איר דארפט נישט עוואקואירן, שיצט זיך 
אויפן פלאץ און נוצט אייער עמערדזשענסי 

סופליי זעקל. שטייט אוועק פון פענסטער אין 
פאל זיי צוברעכן אדער צושפליטערן זיך און 

בלייבט אינעווייניג צו פארמיידן האריקעין סכנות. 

די אנווייזונג בלעטל איז אויך גרייט אין אודיא פארמאט אין די שפראכן אונטן.

אויסגאבע פון 2018

גרייט צו א חורבן פלאן 

אנטוויקלט א פלאן מיט אייערע הויזגעזונד מיטגלידער וואס שרייכט אונטער וואס צו טוען, וויאזוי זיך צו 
טרעפן איינער מיטן צווייטן, און וויאזוי צו קומיוניקירן אויב א האריקעין באפאלט ניו יארק. נוצט די זייט 

  Ready NYC  אדער נוצט די , NYC.gov/myemergencyplan   גרייט ניו יארק מיין נויטפלאן ביי
מאביל אפליקאציע, צום האבן פאר סמארטפאונס און טאבלעטן. ווייסט אייער זאנע.

 ווייסט אייער זאנע

געגענטער אין די סיטי וואס זענען אויסגעשטעלט צו שטורעם פארפלייצונגען זענען איינגעטיילט אין 
זעקס זאנעס (1 ביז 6) באזירט אויף די ריזיקע פון שטורעם פארפלייצונגען. די סיטי וועט מעגליך 
פארארדענען איינוואוינער זיך ארויסצוציען געוואנדן אין דעם האריקעינס גאנג און פארגעזאגטע 

שטורעם שטארקייט.

נוצט דעם „האריקעין עוואקואיר זאנע געפינער אויף  NYC.gov/knowyourzone , רופט 311 
(212-639-9675 פאר ווידעא רילעי סערוויס, אדער  TTY : 212-504-4115), אדער קוקט אריין אין 

דער מאפע אין דער דָאזיקער בראשור כדי אויסצוגעפינען צי אייער אדרעס געפינט זיך אין אן 
עוואקואיר זאנע. אויב איר וואוינט אין אן עוואקואציע זאנע, האט א פלאן פאר וואו איר וועט גיין אויב 

אן עוואקואציע פארארדענונג ווערט ארויסגעגעבן פאר אייער געגנט.

האט די ריכטיגע אינשורענס

צי איר דינגט, צי איר פארמאגט אייער היים, שאדן דורך פארפלייצונג און ווינטן ווערט נישט געדעקט 
דורך די פשוט׳ע פאליסיס. איר וועט דַארפן קויפן א באזונדערע פאליסי כדי צו באשיצן אייער היים אין 

פאל פון א פארפלייצונג. גייט צו  www.floodsmart.gov  פאר מער אינפארמאציע וועגן די 
( National Flood Insurance Program ) נאציאנאלע פלאד אינשורענס פראגראם

פאר אינוואלידן, און מענטשן מיט צוגאנג־ און פונקציָאנעלע געברויכן

מאכט זיכער אז אייער פלאן נעמט אין באטראכט וויאזוי אייערע געברויכן באווירקן אייער מעגליכקייט 
צו עוואקואירן, ניצן עלעוועיטארס אין אייער בנין, דעם ארטיגן שוצארט, און קאמוניקירן מיט 

עמערדזשענסי באאמטע. אויב איר קענטנישט עוואקואירן אליין פאר א שטורעם, רופט אן 311 
פאר הילף.

אויב איר פארלאזט זיך אויף לעקטער צו לעבן, פלאנט צו עוועקואירן. איר קענט פארלירן לעקטער 
בשעת א הוריקאן. פרעגט ביי אייער קראפטס-געשעפט צי אייער מעדיצינישער אפאראט 

קוואליפיצירט אייך אלס א קליענט מיט אן אפאראט פאר שוצן קעגן לעבנס-געפאר.

רעכנט אריין מער צייט אוועקצופארן און שאצט אפ אייערע טראנספארטאציע געברויכן, עסן 
געברויכן, און ספעציעלע מעדעצינישע געברויכן (זויערשטאף , איבעריגע באטעריעס, ברילן, 

פארשריבענע מעדיצינען, אד״ג.) ברענגט מיט אלע מעדעצינען מיט אייך און האלט פארשריבן די 
קאנטאקט אינפארמאציע פון אייערע דאקטוירים.

שרייבט אייך אריין צו Notify NYC צו באקומען עמערדזשענסי נאטיפיקאציעס און אינפארמאציע 
  ASL  דורך אימעיל, טעלעפאן, טעקסט אדער טוויטער. נאטיפיקאציעס קען מען אויך באקומען אויף
 , NYC.gov/notifynyc  (אמעריקאנער שטום־לשון) קריגט די אומזיסטע מאביל אפליקאציע, באזוכט

רופט 311, אדער פאלגט נאך @ NotifyNYC  אויף טוויטער. קוקט אויף 
NYC.gov/emergencymanagement כדי צו באקומען די לעצטע ידיעות. 

זאמלען וואס מ׳דארףאויב א שטורעם דערנענטערט זיך
אדער רופט 311. אלע עוואקואירנדע וועלן ווערן 

אנגענומען, און ביי קיינע פון די ניו יארק סיטי 
וועלן די עוואקואירנדע נישט געפרעגט ווערן 

איבער זייער אימיגראציע סטאטוס. 

מאכט די פאלגנדיגע שריט כדי צו זיין באווארנט:

■ ברענגט אריין לויזע, לייכטע כלים, ווי מעבל פון א גארטן און מיסט קאסטענס.

■  בינדט צו כלים וואס זענען אומזיכער צו ווערן אריינגעברענגט, ווי גאז גרילס אדער 

פראפעין טאנקען.

■ מאכט צו זיכערערהייט פענסטערס און דרויסנדיגע טירן.

■  פירט אריבער ווערדפולע חפצים צו העכערע שטאקן. בעיסמענטס זענען מער אויסגעשטעלט 

צו פארפלייצונגען.

■ טשארדזשט סעלפאן באטעריעס.

■ פילט אן אייער פארמיטל און גענעראטאר מיט ברענשטאף.

■  אויב איר וואוינט אין א עוואקואציע זאנע, טראכט איבער אויב איר זאלט ברענגען אייער 

פָארמיטל צו א העכערן ארט.

■  שטעלט אן אייער פרידזשידער און פריזער אויף א קילערע איינשטעלונג.

■  בױט אן אײער װאנע מיט װאסער, אױב איר פארלירט לעקטער איר קענט פארלירן װאסער.

■ פארשריבענע מעדיצינען.

קוקט נאך נאך פריינט, קרובים און שכנים, איבערהויפט עלטערע לייט, קראנקע, און אינוואלידן. 
העלפט זיי זיך צוגרייטן און עוואקואירן אויב נייטיג. פאר מער אינפארמאציע וועגן ווי צו באשיצן 

אייער אייגנטום, נוצט די „זייט גרייט ניו יארק” פארקלענערט אייער ריזיקע“ וועגווייזער ביי  
. NYC.gov/readyny

 ווייסט אייער זאנע

באזוכט דעם „האריקעין עוואקואציע זאנע ווייזער“ אויף  NYC.gov/knowyourzone  ָאדער רופט 
311 (212-639-9675 פַאר ווידעא רילעי סערוויס, ָאדער  TTY : 212-504-4115) כדי געוואר צו ווערן 

אין וועלכער האריקעין עוואקואציע זאנע איר וואוינט. 

די אנווייזונג בלעטל איז אויך גרייט אין אודיא פארמאט אין די שפראכן אונטן.

NYC.gov/knowyourzone

ARABIC
للحصول على نسخ من هذا الدليل باللغة العربية اتصل ب 311 (معوقي السمع: 212-504-4115) 

 NYC.gov/readyny أو قم بزيارة

BENGALI
এই গাইেডর একিট বাংলা কিপ েপেত চাইেল, 311 (TTY: 212-504-4115) ন�ের েফান করুন অথবা 
NYC.gov/readyny েদখুন।

CHINESE
如欲索取中文版的指南，請致電 311 (TTY: 212-504-4115) 或訪問 NYC.gov/readyny。 

ENGLISH
Call 311 (TTY: 212-504-4115) or visit NYC.gov/readyny for copies of this guide 
in English.

FRENCH
Pour obtenir une copie en français de ce guide, appelez le 311 (TTY: 212-504-4115) 
ou allez sur NYC.gov/readyny.

HAITIAN CREOLE
Pou jwenn yon kopi gid sa a nan lang Kreyòl Ayisyen, rele 311 (TTY: 212-504-4115) 
oswa ale nan sitwèb NYC.gov/readyny.

ITALIAN
Per ottenere una copia di questa guida in italiano, telefonare al numero 311 
(TTY: 212-504-4115) o visitare il sito NYC.gov/readyny.

KOREAN
본 안내서의 한국어 사본을 받으시려면 311번(TTY: 212-504-4115)으로 문의하시거나 
NYC.gov/readyny를 방문하십시오.

POLISH
W celu otrzymania polskiej kopii niniejszego poradnika należy zadzwonić pod nr 311
(nr dla osób z upośledzeniem słuchu: 212-504-4115) lub zajrzeć na stronę internetową 
NYC.gov/readyny.

RUSSIAN
Для того чтобы получить данную брошюру на русском языке, позвоните по 
телефону 311 (TTY: 212-504-4115) или посетите веб-сайт NYC.gov/readyny.

SPANISH
Llame al 311 (TTY: 212-504-4115) o visite NYC.gov/readyny para obtener acceso a 
este folleto en español.

URDU
اس ہدایت نامے کی اردو کاپی حاصل کریں، 311 (TTY: 212-504-4115) پر کال کریں یا 

NYC.gov/readyny دیکھیں۔

YIDDISH
צו ערהאלטן א אידישע קאפיע פון דעם וועגווייזער, רופט 311 (TTY: 212-504-4115) אדער 

.NYC.gov/readyny באזוכט



Bill de Blasio, מעיאר
Joseph J. Esposito, קאמיסיאנער
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פון 
אויסגאבע 

די לעצטיגע ברעג-ים שטורעמס 
איירין און סענדי צייגן די 

אומגעהויערע שאדן און חורבנות 
וואס האריקעינס קענען ברענגען 

צו ניו יארק סיטי.

מאכט א פלאן איידער א שטורען 
קומט אן צו העלפן האלטן אייער 
פאמיליע און היים זיכער. לייענט 

צו וויסן וויאזוי איר קענט זיך 
צוגרייטן.

זייט גרייט ניו־יארק
האריקעינס

און 
ניו יארק סיטי

האריקעין א-ב

רעסורסן

סיידן עס ווערט אנדערש אנגעמערקט, 
רופט 311 (212-639-9675 פאר ווידעא רילעי 
סערוויס,  TTY: 212-504-4115) אדער נוצט 

NYC.gov

ניו יארק סיטי עמערדזשענסי 
מענעדזשמענט

NYC.gov/emergencymanagement

ווייסט אייער זאנע
NYC.gov/knowyourzone

נאטיפַײ ניו יארק סיטי
 Register for emergency notifications

 by getting the free mobile application,
 visiting NYC.gov/notifynyc, contacting

311, or following @NotifyNYC on Twitter

מייערס אפיס פאר מענטשן מיט 
ספעציעלע געברויכן.

NYC.gov/mopd

OEM אויף פעיסבוק און טוויטער
 www.facebook.com/

 NYCemergencymanagement
 @nycoem

סיטי פון ניו יארק אויף פעיסבוק און טוויטער 
www.facebook.com/nycgov

@nycgov

נאציאנאלע פלאד אינשורענס פראגראם
www.floodsmart.gov

1-888-379-9531

נאציאנאלער האריקעין צענטער / 
צענטער פאר טראפיקאלישע פראגנאזן

www.nhc.noaa.gov

נאציאנאלע וועטער סערוויס
www.weather.gov

Con Edison
,(800-752-6633) ,1-800-75-CONED

(TTY: 800-642-2308)
www.coned.com

 Public Service Electric and Gas
Company - Long Island - PSEG LI

 (631-755-6660 :TTY) ,1-800-490-0025
www.psegliny.com

National Grid
(718-237-2857 :TTY) ,718-643-4050

www.nationalgridus.com

שטורעם קאטאגאריעס 

האריקעינס ווערן קלאסיפיצירט אין פינף קאטעגאריעס (1 ביז 5) לויט דער ָאנהַאלטנדיגער ווינט 
שנעלקייט פונעם האריקעין. ווי עס שטייגט די ווינט שנעלקייט און שטארקייט פון א שטורעם, אזוי 

שטייגט אויך די קאטעגאריע נומער.

ווייסט די סכנות

שטורעם אנפאל
 ציילט זיך פאר די גרעסטע ציפער פון האריקעין 
פאטאליטעטן, א שטורעם אנפאל איז א כוואליע 
פון ים וואסער וואס ווערט ארויפגעשטופט אויפן 
בארטן דורך ווינטן פון א אנקומענדיגע שטורעם. 

א מאסיווע האריקעין קען ארויפשטופן מער ווי 
30 פיס שטורעם אנפאל וואסער (די הויך פון א 

דריי שטאקיגע געביידע) אויף טייל חלקים פון ניו 
יארק סיטי, און שטורעם אנפאלן קענען פארן 
עטליכע מייל אין יבשה. שטורעם אנפאל און 

גרויסע צוקלאפנדע כוואליעס קענען לייגן לעבנס 
אין סכנה, פארלענדן געביידעס, צוגרונד לייגן 

בארטנס און דונס, און שעדיגן שאסייען און בריקן.

ווינט 
מיט אנהאלטנדע ווינטן פון 74 מפ"ש אדער 
מער, קענען האריקעינס שעדיגן געביידעס, 

אראפווארפן ביימער, און פארוואנדלען לויזע 
חפצים צו טויטליכע פליענדע אביעקטן. 

רעגן
שווערע רעגנס פון האריקעינס קענען צוברענגן 

בליץ-פארפלייצונגען. נידריגע און שוואכע 
אפלויף ערטער זענען ספעציעל אויסגעשטעלט 

צו פארפלייצונגען. 

אויב איר מוזט עוואקואירןזייט גרייט

אויב איר ווערט נישט פארארדנט
צו עוואקואירן

אויב האט איר שטוב חיות

מאכט זיכער אז אייער חורבן פלאן אדרעסירט 
וואס איר וועט טוען מיט אייער שטוב חי אויב איר 
וועט מוזן פארלאזן אייער הויז צוליב א האריקעין.

אויב קענט איר נישט שיצן אייער שטוב חיה 
אדער הילף חיה ביי א שטוב-חיה-הויז אדער מיט 

פריינד צי קרובים אינדרויסן פון די עוואקואציע 
געגנט, זענען שטוב חיות און הילף חיות ערלויבט 
ביי אלע מלוכה׳שע עוואקואציע צענטערן. ביטע 
ברענגט מיט צוגעהער צו פַארזָארגן אייער שטוב 

חיה צי הילף חיה, אריינגערעכנט שפייז, קייטן, 
ַא שטייג, און מעדעצינען. נוצט די זייט גרייט ניו 

יארק „מיין שטוב־חיה׳ס נויטּפלַאן“ ביי 
NYC.gov/readyny צו מַאכן ַא ּפלַאן פַאר 

אייער שטוב־חיה ָאדער הילף חיה. 

טָאמער וואוינט איר אין ַא קעלערשטוב.

 איינוואוינער אין בעיסמענט אפארטמענטס 
קענען אויסשטיין מער ריזיקעס פון האריקעינס 

אפילו אויב זיי וואוינען אינדרויסן פון די 
עוואקואציע זאנע גרעניצן. פילע גענגנטן אין די 

סיטי קענען מיטמאכן פארפלייצונגען פון רעגנס. 
אויב וואוינט איר אין א בעיסמענט אפארטמענט, 

זייט גרייט זיך צו שיצן העכער דער ערד 

אויב וואוינט איר אין א הויך-שטאקיגע 
געביידע

אויב איר וואוינט אין א הויך-שטאקיגע געביידע, 
ספעציעל אויפן 10 'טן שטאק און העכער, 

שטייט אוועק פון פענסטער טאמער זיי 
צעברעכן זיך. עס ווערט גע׳עצה׳ט אריבערצוגיין 

אויף א נידעריגערן שטאק. זייט באקאנט מיטן 
עוואקואציע פלאן פון אייער געביידע.

עוואקואירט זיך פרי אויב איר פארלאזט זיך אויף 
ַא ליפט (עלעוועיטאר) ארויסצולאזן זיך פונעם 

בנין. ס׳איז מעגלעך ַאז דער ליפט וועט נישט גיין 
ָאדער וועט נישט בַאלד זיין פריי.

אויב די סיטי גיט ארויס א פארארדענונג 
פאר אייער געגנט צו פארלאזן דעם פלאץ, 

פארלאזט לויט ווי אנגעוויזן.

 די סיטי וועט קאמוניקירן דורך די לאקאלע 
מעדיא ספעציפישע אנווייזונגען, פון וועלכע 

געגנטער פון דער שטָאט מען דארף זיך 
ארויסציען. אויב מען פארארדענט אן 
אבליגאטארישע עוואקואציע, פאלגט 

אלע אנווייזונגען. באנוצט אויב מעגלעך די 
עפענטלעכע טראנספארט, האלטנדיג אינזינען 

אז שעה׳ען פאר א שטורעם קען די עפענטלעכע 
טראנספארט זיך אפשליסן. רופט 311 (ווידעָא 

רילעי סערוויס: 212-639-9675) 
(TTY: 212-504-4115) צו געפינען נאך 

אינפארמאציע וועגן ווי אזוי צו עוואקואירן און 
וועגן צוטריטלעכע טראנספארטאציע ברירות.

ווייסט וואוהין איר וועט גיין.

די סיטי טוט שטארק רעקאמענדירן אז די וועלכע 
דארפן זיך ארויסציען זאלן זיך אויפהאלטן ביי 

פריינד אדער פאמיליע וועלכע וואוינען אינדרויסן 
פון די עוואקואציע גרעניצן. פאר די וועלכע 

האבן נישט קיין אנדערע באשיצונג, וועט די סיטי 
עפענען עוואקואציע צענטערן דורכאויס די 

פינף באראס.

אויב גייט איר צו אן עוואקואציע צענטער, פאקט 
לייכט, און ברענגט:

■  אייער גיין זעקל

שלאפן בעג אדער בעטגעוואנט  ■

אמווייניגסטנס איין וואך'ס צוגעהער פון סיי   ■

וועלכע מעדיצין (אויב מעגליך), מעדיצינישע 
צוגעהער, אדער מעדיצינישע עקוויפמענט 

וואס איר נוצט כסדר

פערזענליכע שמירעכצער  ■

די עוואקואציע צענטערן רעכענען אריין 
צוטריטבארע פאסיליטיס און איינריכטונגען 

פאר מענטשן מיט ספעציעלע געברויכן. פאר 
אינפארמאציע וועגן אקסעסיביליטי פאר א 

גיוויסע פלאץ, זעט די האריקיין עוועקועשאן 
 NYC.gov/knowyourzone זאן געפינער ביי

טערמינען וואס איר זאלט וויסן

האריקעין סעזאן
פון יוני דעם ערשטן ביז נאוועמבער 30 (אין די 
פארגאנגענהייט, זענען די גרעסטע אויסזיכטן 
פאר האריקעינס אין ניו יארק סיטי געווען פון 

אוגוסט ביז אקטאבער) 

טראפישע ציקלאן
אן ארגאניזירטע, דרייענדיגע, פרעשור-נידריגע 

וועטער סיסטעם פון וואלקענעס און 
דונער-שטורעמס וואס ווערט אנטוויקלט אין די 

הייסע ערטער 

טראפישע שטורעם
א טראפישע ציקלאן מיט אנהאלטנדע ווינטן פון 

73-39 מפ"ש

האריקעין
א טראפישע ציקלאן מיט אנהאלטנדע ווינטן פון 

74 אדער מער מפ"ש

האריקעין וואטש 
א מעלדונג אז האריקעין אומשטענדן זענען 

מעגליך אין אן אנגעגעבענע געגנט. צוליב 
דעם וואס האריקעין צוגרייטונגס אקטיוויטעטן 
ווערן שווערער ווען ווינטן דערגרייכן טראפישע 

שטורעם קראפט, ווערט א האריקעין וואטש 
ארויסגעגעבן יעדע 48 שעה איידער טראפישע-

שטורעם-קראפט ווינטן ווערן פאררויסגעזאגט 
צו אנקומען.

האריקעין ווארענונג 
א מעלדונג אז האריקעין אומשטענדן ווערן 
ערווארטעט אין אן אנגעגעבענע געגנט. די 

ווארענונגען ווערן ארויסגעגעבן 36 שעה 
איידער טראפישע-שטורעם-קראפט ווינטן ווערן 

פאררויסגעזאגט צו אנקומען און קען בלייבן 
אין קראפט ווען סכנה'דיג הויכע וואסער און 

כוואליעס גייען אן.

שטעלט צוזאם אן עמערדזשענסי סופליי זעקל

מעגלעך, ַאז איר וועט זיך מוזן שיצן אויפן פלאץ (ד.ה. בלייבן אינדערהיים) בשעת און נאך א 
האריקעין. האלט גענוג צוגעהער ביי זיך אינדערהיים אויף ווייניגסטנס זיבן טעג. אין צוגאב, וועלן 

מעגליך יסודות'דיגע סערוויסעס ווי עלעקטריציטעט, וואסער, עפענטליכע טראנספארטאציע, און 
טעלעפאנען זיין איבערגעהאקט פאר עטליכע טעג אדער מער. מאכט זיכער אז איר האט גענוג און 

נאך צוגעהער פאר פאטענציעלע סערוויס אויסגאנג.

נוצט די פארשלאגן אונטן אפצוצייכענען די זאכן בשעת איר לייגט זיי אריין. 

איין גאלאן וואסער צום טרינקן פער מענטש פער טאג  ■

געּפָאקטע עסן ווָאס ווערט נישט פַארפוילט און איז גרייט-צו-עסן און א ּפושקע עפענער   ■

ערשטע הילף זעקל  ■

מעדיקַאמענטן, א ליסטע פון די מעדיקַאמענטן ווָאס איר נעמט, פַארווָאס איר נעמט דָאס, און   ■

זייער דָאזע

לַאמטערל ווָאס ַארבעט אויף בַאטעריעס, בַאטעריע־געטריבענע AM/FM רַאדיָא, און איבריגע   ■

בַאטעריעס, ָאדער רַאדיָאס ווָאס מע קען ָאנציען מיט ַא הענטל און ברויכן נישט קיין בַאטעריעס

גלי־שטעקלעך  ■

פייפער ָאדער גלעקל  ■

רעזערוו מעדיצינישע געצייג, אויב מעגלעך (למשל זויערשטָאף (ָאקסידזשען), מעדיצינען,   ■

סקוטער בַאטעריע, הער ַאּפַארַאט, בַאוועגלעכקייט העלפמיטלען, ברילן (גלעזער), ּפנים־
מַאסקעס, הענטשקעס)

סטיל און סעריַאל נומערן פון מעדיצינישע ַאּפַארַאטן (ווי הַארץ־רעגולַאטָאר[ּפעיסמעיקער]) און   ■

בַאניץ ָאנווייזונגען

אנדערע חפצים:   ■

האט א גיין זעקל גרייט

יעדע הויזגעזונד מיטגליד זאל האבן א גיין זעקל – א זאמלונג פון חפצים וואס איר קענט דארפן אין א 
צייט וואס מען מוז זיך ארויסציען, געפאקט אין א האלטער וואס איז גרינג צו שלעפן אזויווי א רוקזאק. 

נוצט די פארשלאגן דא אונטן אפצוצייכענען די זאכן בשעת איר לייגט זיי אריין אין אייער גיין זעקל. 
עס זענען צוגעשטעלט געווארן ליידיגע פלעצער אז איר זאלט קענען אריינשרייבן זאכן וואס איר ווילט 

צולייגן צו די ליסטע, אריינגערעכנט מעדעצינישע מכשירים און שפיייז פאר אייערע דיעטישע געברויכן. 

פלעשלעך ווָאסער און עסן ווָאס ווערט נישט פַארפוילט, ווי ענערגיע און גרַאנָאלע בַארס  ■

קָאּפיעס פון אייערע וויכטיגע דָאקומענטן ַאריינגעלייגט אין ַא ווַאסער-בַאווָארענטן הַאלטער   ■

(אינשורענס קַארטלעך, מעדיקער/מעדיקעיד קַארטלעך, בילדער ID'ס, ַאדרעס־בַאווייזונגען, 
חתונה און געבורט־סערטיפיקַאטן, קָאּפיעס פון קרעדיט און דעביט־קַארטלעך) 

לַאמטערל (פלעשלייט) AM/FM רַאדיָא וועלכע ַארבעט מיט בעטעריעס ָאדער מיט אן ָאנצי־  ■

הענטל, און איבעריגע בַאטעריעס

א ליסטע פון מעדעצינען וואס איר נעמט, פארוואס איר נעמט דאס, און זייער דאזע  ■

קָאנטַאקט־אינפָארמַאציע פַאר אייער הויזגעזינד און מיטגלידער פון אייער שטיצנעץ.   ■

מזומן (ּפַאּפירגעלט) אין קליינע בַאנקנָאטן  ■

נָאטיץ־ביכל און פעדער  ■

רעזערוו מעדיצינישע געצייג (ברילן, בַאטעריעס) און ָאנלָאדערס  ■

עירעסָאל רעדל פַאררעכטונג זעקלעך און\ָאדער רעדל אויפבלָאזער צו פַארעכטן צעּפלַאצטע   ■

רעדלעך פון רעדערשטולן ָאדער סקוטערס

נאמען און טעלעפאן נומער פון אייער דאקטאר  ■

ערשטע הילף זעקל  ■

פערזענליכע שמירעכצער  ■

חפצים וואס פעלט אויס צו באהאנדלן קינדער, שטוב חיות, און אנדערע ספעציעלע חפצים  ■

געצייג פַאר אייער סערוויס חיות ַאדער הויז-חיות (ַאזוי ווי עסנווַארג, ווַאסער, שיסל, שטריק,   ■

רוימען חפצים, ווַאקצינען רעקָארדס, און מעדעצינען)

ּפָארטַאטיווע סעלפָאון ָאנלָאדערס (טשַארדזשערס)  ■

אנדערע פערזענליכע חפצים:   ■

זייט פארגעברייט צו פארלירן פאוער

מאכט זיכער אז איר האט אלע רעקאמענדירטע 
זאכן אין אייער עמערדזשענסי סופליי זעקל 

אין פאל איר פארלירט פאוער אדער אנדערע 
יסודות'דיגע סערוויסעס 

אויב איר האט זארגן איבער וויאזוי א פארלוסט 
פון פאוער, יסודות'דיגע סערוויסעס, און 

עפענטליכע טראנספארטאציע קענען אייך 
אפעקטירן, טראכט איבער אויב איר זאלט 

עוואקואירן. 

שיצונג אויפן פלאץ 

אויב איר דארפט נישט עוואקואירן, שיצט זיך 
אויפן פלאץ און נוצט אייער עמערדזשענסי 

סופליי זעקל. שטייט אוועק פון פענסטער אין 
פאל זיי צוברעכן אדער צושפליטערן זיך און 

בלייבט אינעווייניג צו פארמיידן האריקעין סכנות. 

די אנווייזונג בלעטל איז אויך גרייט אין אודיא פארמאט אין די שפראכן אונטן.

אויסגאבע פון 2018

גרייט צו א חורבן פלאן 

אנטוויקלט א פלאן מיט אייערע הויזגעזונד מיטגלידער וואס שרייכט אונטער וואס צו טוען, וויאזוי זיך צו 
טרעפן איינער מיטן צווייטן, און וויאזוי צו קומיוניקירן אויב א האריקעין באפאלט ניו יארק. נוצט די זייט 

  Ready NYC  אדער נוצט די , NYC.gov/myemergencyplan   גרייט ניו יארק מיין נויטפלאן ביי
מאביל אפליקאציע, צום האבן פאר סמארטפאונס און טאבלעטן. ווייסט אייער זאנע.

 ווייסט אייער זאנע

געגענטער אין די סיטי וואס זענען אויסגעשטעלט צו שטורעם פארפלייצונגען זענען איינגעטיילט אין 
זעקס זאנעס (1 ביז 6) באזירט אויף די ריזיקע פון שטורעם פארפלייצונגען. די סיטי וועט מעגליך 
פארארדענען איינוואוינער זיך ארויסצוציען געוואנדן אין דעם האריקעינס גאנג און פארגעזאגטע 

שטורעם שטארקייט.

נוצט דעם „האריקעין עוואקואיר זאנע געפינער אויף  NYC.gov/knowyourzone , רופט 311 
(212-639-9675 פאר ווידעא רילעי סערוויס, אדער  TTY : 212-504-4115), אדער קוקט אריין אין 

דער מאפע אין דער דָאזיקער בראשור כדי אויסצוגעפינען צי אייער אדרעס געפינט זיך אין אן 
עוואקואיר זאנע. אויב איר וואוינט אין אן עוואקואציע זאנע, האט א פלאן פאר וואו איר וועט גיין אויב 

אן עוואקואציע פארארדענונג ווערט ארויסגעגעבן פאר אייער געגנט.

האט די ריכטיגע אינשורענס

צי איר דינגט, צי איר פארמאגט אייער היים, שאדן דורך פארפלייצונג און ווינטן ווערט נישט געדעקט 
דורך די פשוט׳ע פאליסיס. איר וועט דַארפן קויפן א באזונדערע פאליסי כדי צו באשיצן אייער היים אין 

פאל פון א פארפלייצונג. גייט צו  www.floodsmart.gov  פאר מער אינפארמאציע וועגן די 
( National Flood Insurance Program ) נאציאנאלע פלאד אינשורענס פראגראם

פאר אינוואלידן, און מענטשן מיט צוגאנג־ און פונקציָאנעלע געברויכן

מאכט זיכער אז אייער פלאן נעמט אין באטראכט וויאזוי אייערע געברויכן באווירקן אייער מעגליכקייט 
צו עוואקואירן, ניצן עלעוועיטארס אין אייער בנין, דעם ארטיגן שוצארט, און קאמוניקירן מיט 

עמערדזשענסי באאמטע. אויב איר קענטנישט עוואקואירן אליין פאר א שטורעם, רופט אן 311 
פאר הילף.

אויב איר פארלאזט זיך אויף לעקטער צו לעבן, פלאנט צו עוועקואירן. איר קענט פארלירן לעקטער 
בשעת א הוריקאן. פרעגט ביי אייער קראפטס-געשעפט צי אייער מעדיצינישער אפאראט 

קוואליפיצירט אייך אלס א קליענט מיט אן אפאראט פאר שוצן קעגן לעבנס-געפאר.

רעכנט אריין מער צייט אוועקצופארן און שאצט אפ אייערע טראנספארטאציע געברויכן, עסן 
געברויכן, און ספעציעלע מעדעצינישע געברויכן (זויערשטאף , איבעריגע באטעריעס, ברילן, 

פארשריבענע מעדיצינען, אד״ג.) ברענגט מיט אלע מעדעצינען מיט אייך און האלט פארשריבן די 
קאנטאקט אינפארמאציע פון אייערע דאקטוירים.

שרייבט אייך אריין צו Notify NYC צו באקומען עמערדזשענסי נאטיפיקאציעס און אינפארמאציע 
  ASL  דורך אימעיל, טעלעפאן, טעקסט אדער טוויטער. נאטיפיקאציעס קען מען אויך באקומען אויף
 , NYC.gov/notifynyc  (אמעריקאנער שטום־לשון) קריגט די אומזיסטע מאביל אפליקאציע, באזוכט

רופט 311, אדער פאלגט נאך @ NotifyNYC  אויף טוויטער. קוקט אויף 
NYC.gov/emergencymanagement כדי צו באקומען די לעצטע ידיעות. 

זאמלען וואס מ׳דארףאויב א שטורעם דערנענטערט זיך
אדער רופט 311. אלע עוואקואירנדע וועלן ווערן 

אנגענומען, און ביי קיינע פון די ניו יארק סיטי 
וועלן די עוואקואירנדע נישט געפרעגט ווערן 

איבער זייער אימיגראציע סטאטוס. 

מאכט די פאלגנדיגע שריט כדי צו זיין באווארנט:

■ ברענגט אריין לויזע, לייכטע כלים, ווי מעבל פון א גארטן און מיסט קאסטענס.

■  בינדט צו כלים וואס זענען אומזיכער צו ווערן אריינגעברענגט, ווי גאז גרילס אדער 

פראפעין טאנקען.

■ מאכט צו זיכערערהייט פענסטערס און דרויסנדיגע טירן.

■  פירט אריבער ווערדפולע חפצים צו העכערע שטאקן. בעיסמענטס זענען מער אויסגעשטעלט 

צו פארפלייצונגען.

■ טשארדזשט סעלפאן באטעריעס.

■ פילט אן אייער פארמיטל און גענעראטאר מיט ברענשטאף.

■  אויב איר וואוינט אין א עוואקואציע זאנע, טראכט איבער אויב איר זאלט ברענגען אייער 

פָארמיטל צו א העכערן ארט.

■  שטעלט אן אייער פרידזשידער און פריזער אויף א קילערע איינשטעלונג.

■  בױט אן אײער װאנע מיט װאסער, אױב איר פארלירט לעקטער איר קענט פארלירן װאסער.

■ פארשריבענע מעדיצינען.

קוקט נאך נאך פריינט, קרובים און שכנים, איבערהויפט עלטערע לייט, קראנקע, און אינוואלידן. 
העלפט זיי זיך צוגרייטן און עוואקואירן אויב נייטיג. פאר מער אינפארמאציע וועגן ווי צו באשיצן 

אייער אייגנטום, נוצט די „זייט גרייט ניו יארק” פארקלענערט אייער ריזיקע“ וועגווייזער ביי  
. NYC.gov/readyny

 ווייסט אייער זאנע

באזוכט דעם „האריקעין עוואקואציע זאנע ווייזער“ אויף  NYC.gov/knowyourzone  ָאדער רופט 
311 (212-639-9675 פַאר ווידעא רילעי סערוויס, ָאדער  TTY : 212-504-4115) כדי געוואר צו ווערן 

אין וועלכער האריקעין עוואקואציע זאנע איר וואוינט. 

די אנווייזונג בלעטל איז אויך גרייט אין אודיא פארמאט אין די שפראכן אונטן.

NYC.gov/knowyourzone

ARABIC
للحصول على نسخ من هذا الدليل باللغة العربية اتصل ب 311 (معوقي السمع: 212-504-4115) 

 NYC.gov/readyny أو قم بزيارة

BENGALI
এই গাইেডর একিট বাংলা কিপ েপেত চাইেল, 311 (TTY: 212-504-4115) ন�ের েফান করুন অথবা 
NYC.gov/readyny েদখুন।

CHINESE
如欲索取中文版的指南，請致電 311 (TTY: 212-504-4115) 或訪問 NYC.gov/readyny。 

ENGLISH
Call 311 (TTY: 212-504-4115) or visit NYC.gov/readyny for copies of this guide 
in English.

FRENCH
Pour obtenir une copie en français de ce guide, appelez le 311 (TTY: 212-504-4115) 
ou allez sur NYC.gov/readyny.

HAITIAN CREOLE
Pou jwenn yon kopi gid sa a nan lang Kreyòl Ayisyen, rele 311 (TTY: 212-504-4115) 
oswa ale nan sitwèb NYC.gov/readyny.

ITALIAN
Per ottenere una copia di questa guida in italiano, telefonare al numero 311 
(TTY: 212-504-4115) o visitare il sito NYC.gov/readyny.

KOREAN
본 안내서의 한국어 사본을 받으시려면 311번(TTY: 212-504-4115)으로 문의하시거나 
NYC.gov/readyny를 방문하십시오.

POLISH
W celu otrzymania polskiej kopii niniejszego poradnika należy zadzwonić pod nr 311
(nr dla osób z upośledzeniem słuchu: 212-504-4115) lub zajrzeć na stronę internetową 
NYC.gov/readyny.

RUSSIAN
Для того чтобы получить данную брошюру на русском языке, позвоните по 
телефону 311 (TTY: 212-504-4115) или посетите веб-сайт NYC.gov/readyny.

SPANISH
Llame al 311 (TTY: 212-504-4115) o visite NYC.gov/readyny para obtener acceso a 
este folleto en español.

URDU
اس ہدایت نامے کی اردو کاپی حاصل کریں، 311 (TTY: 212-504-4115) پر کال کریں یا 

NYC.gov/readyny دیکھیں۔

YIDDISH
צו ערהאלטן א אידישע קאפיע פון דעם וועגווייזער, רופט 311 (TTY: 212-504-4115) אדער 

.NYC.gov/readyny באזוכט



Bill de Blasio, מעיאר
Joseph J. Esposito, קאמיסיאנער
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פון 
אויסגאבע 

די לעצטיגע ברעג-ים שטורעמס 
איירין און סענדי צייגן די 

אומגעהויערע שאדן און חורבנות 
וואס האריקעינס קענען ברענגען 

צו ניו יארק סיטי.

מאכט א פלאן איידער א שטורען 
קומט אן צו העלפן האלטן אייער 
פאמיליע און היים זיכער. לייענט 

צו וויסן וויאזוי איר קענט זיך 
צוגרייטן.

זייט גרייט ניו־יארק
האריקעינס

און 
ניו יארק סיטי

האריקעין א-ב

רעסורסן

סיידן עס ווערט אנדערש אנגעמערקט, 
רופט 311 (212-639-9675 פאר ווידעא רילעי 
סערוויס,  TTY: 212-504-4115) אדער נוצט 

NYC.gov

ניו יארק סיטי עמערדזשענסי 
מענעדזשמענט

NYC.gov/emergencymanagement

ווייסט אייער זאנע
NYC.gov/knowyourzone

נאטיפַײ ניו יארק סיטי
 Register for emergency notifications

 by getting the free mobile application,
 visiting NYC.gov/notifynyc, contacting

311, or following @NotifyNYC on Twitter

מייערס אפיס פאר מענטשן מיט 
ספעציעלע געברויכן.

NYC.gov/mopd

OEM אויף פעיסבוק און טוויטער
 www.facebook.com/

 NYCemergencymanagement
 @nycoem

סיטי פון ניו יארק אויף פעיסבוק און טוויטער 
www.facebook.com/nycgov

@nycgov

נאציאנאלע פלאד אינשורענס פראגראם
www.floodsmart.gov

1-888-379-9531

נאציאנאלער האריקעין צענטער / 
צענטער פאר טראפיקאלישע פראגנאזן

www.nhc.noaa.gov

נאציאנאלע וועטער סערוויס
www.weather.gov

Con Edison
,(800-752-6633) ,1-800-75-CONED

(TTY: 800-642-2308)
www.coned.com

 Public Service Electric and Gas
Company - Long Island - PSEG LI

 (631-755-6660 :TTY) ,1-800-490-0025
www.psegliny.com

National Grid
(718-237-2857 :TTY) ,718-643-4050

www.nationalgridus.com

שטורעם קאטאגאריעס 

האריקעינס ווערן קלאסיפיצירט אין פינף קאטעגאריעס (1 ביז 5) לויט דער ָאנהַאלטנדיגער ווינט 
שנעלקייט פונעם האריקעין. ווי עס שטייגט די ווינט שנעלקייט און שטארקייט פון א שטורעם, אזוי 

שטייגט אויך די קאטעגאריע נומער.

ווייסט די סכנות

שטורעם אנפאל
 ציילט זיך פאר די גרעסטע ציפער פון האריקעין 
פאטאליטעטן, א שטורעם אנפאל איז א כוואליע 
פון ים וואסער וואס ווערט ארויפגעשטופט אויפן 
בארטן דורך ווינטן פון א אנקומענדיגע שטורעם. 

א מאסיווע האריקעין קען ארויפשטופן מער ווי 
30 פיס שטורעם אנפאל וואסער (די הויך פון א 

דריי שטאקיגע געביידע) אויף טייל חלקים פון ניו 
יארק סיטי, און שטורעם אנפאלן קענען פארן 
עטליכע מייל אין יבשה. שטורעם אנפאל און 

גרויסע צוקלאפנדע כוואליעס קענען לייגן לעבנס 
אין סכנה, פארלענדן געביידעס, צוגרונד לייגן 

בארטנס און דונס, און שעדיגן שאסייען און בריקן.

ווינט 
מיט אנהאלטנדע ווינטן פון 74 מפ"ש אדער 
מער, קענען האריקעינס שעדיגן געביידעס, 

אראפווארפן ביימער, און פארוואנדלען לויזע 
חפצים צו טויטליכע פליענדע אביעקטן. 

רעגן
שווערע רעגנס פון האריקעינס קענען צוברענגן 

בליץ-פארפלייצונגען. נידריגע און שוואכע 
אפלויף ערטער זענען ספעציעל אויסגעשטעלט 

צו פארפלייצונגען. 

אויב איר מוזט עוואקואירןזייט גרייט

אויב איר ווערט נישט פארארדנט
צו עוואקואירן

אויב האט איר שטוב חיות

מאכט זיכער אז אייער חורבן פלאן אדרעסירט 
וואס איר וועט טוען מיט אייער שטוב חי אויב איר 
וועט מוזן פארלאזן אייער הויז צוליב א האריקעין.

אויב קענט איר נישט שיצן אייער שטוב חיה 
אדער הילף חיה ביי א שטוב-חיה-הויז אדער מיט 

פריינד צי קרובים אינדרויסן פון די עוואקואציע 
געגנט, זענען שטוב חיות און הילף חיות ערלויבט 
ביי אלע מלוכה׳שע עוואקואציע צענטערן. ביטע 
ברענגט מיט צוגעהער צו פַארזָארגן אייער שטוב 

חיה צי הילף חיה, אריינגערעכנט שפייז, קייטן, 
ַא שטייג, און מעדעצינען. נוצט די זייט גרייט ניו 

יארק „מיין שטוב־חיה׳ס נויטּפלַאן“ ביי 
NYC.gov/readyny צו מַאכן ַא ּפלַאן פַאר 

אייער שטוב־חיה ָאדער הילף חיה. 

טָאמער וואוינט איר אין ַא קעלערשטוב.

 איינוואוינער אין בעיסמענט אפארטמענטס 
קענען אויסשטיין מער ריזיקעס פון האריקעינס 

אפילו אויב זיי וואוינען אינדרויסן פון די 
עוואקואציע זאנע גרעניצן. פילע גענגנטן אין די 

סיטי קענען מיטמאכן פארפלייצונגען פון רעגנס. 
אויב וואוינט איר אין א בעיסמענט אפארטמענט, 

זייט גרייט זיך צו שיצן העכער דער ערד 

אויב וואוינט איר אין א הויך-שטאקיגע 
געביידע

אויב איר וואוינט אין א הויך-שטאקיגע געביידע, 
ספעציעל אויפן 10 'טן שטאק און העכער, 

שטייט אוועק פון פענסטער טאמער זיי 
צעברעכן זיך. עס ווערט גע׳עצה׳ט אריבערצוגיין 

אויף א נידעריגערן שטאק. זייט באקאנט מיטן 
עוואקואציע פלאן פון אייער געביידע.

עוואקואירט זיך פרי אויב איר פארלאזט זיך אויף 
ַא ליפט (עלעוועיטאר) ארויסצולאזן זיך פונעם 

בנין. ס׳איז מעגלעך ַאז דער ליפט וועט נישט גיין 
ָאדער וועט נישט בַאלד זיין פריי.

אויב די סיטי גיט ארויס א פארארדענונג 
פאר אייער געגנט צו פארלאזן דעם פלאץ, 

פארלאזט לויט ווי אנגעוויזן.

 די סיטי וועט קאמוניקירן דורך די לאקאלע 
מעדיא ספעציפישע אנווייזונגען, פון וועלכע 

געגנטער פון דער שטָאט מען דארף זיך 
ארויסציען. אויב מען פארארדענט אן 
אבליגאטארישע עוואקואציע, פאלגט 

אלע אנווייזונגען. באנוצט אויב מעגלעך די 
עפענטלעכע טראנספארט, האלטנדיג אינזינען 

אז שעה׳ען פאר א שטורעם קען די עפענטלעכע 
טראנספארט זיך אפשליסן. רופט 311 (ווידעָא 

רילעי סערוויס: 212-639-9675) 
(TTY: 212-504-4115) צו געפינען נאך 

אינפארמאציע וועגן ווי אזוי צו עוואקואירן און 
וועגן צוטריטלעכע טראנספארטאציע ברירות.

ווייסט וואוהין איר וועט גיין.

די סיטי טוט שטארק רעקאמענדירן אז די וועלכע 
דארפן זיך ארויסציען זאלן זיך אויפהאלטן ביי 

פריינד אדער פאמיליע וועלכע וואוינען אינדרויסן 
פון די עוואקואציע גרעניצן. פאר די וועלכע 

האבן נישט קיין אנדערע באשיצונג, וועט די סיטי 
עפענען עוואקואציע צענטערן דורכאויס די 

פינף באראס.

אויב גייט איר צו אן עוואקואציע צענטער, פאקט 
לייכט, און ברענגט:

■  אייער גיין זעקל

שלאפן בעג אדער בעטגעוואנט  ■

אמווייניגסטנס איין וואך'ס צוגעהער פון סיי   ■

וועלכע מעדיצין (אויב מעגליך), מעדיצינישע 
צוגעהער, אדער מעדיצינישע עקוויפמענט 

וואס איר נוצט כסדר

פערזענליכע שמירעכצער  ■

די עוואקואציע צענטערן רעכענען אריין 
צוטריטבארע פאסיליטיס און איינריכטונגען 

פאר מענטשן מיט ספעציעלע געברויכן. פאר 
אינפארמאציע וועגן אקסעסיביליטי פאר א 

גיוויסע פלאץ, זעט די האריקיין עוועקועשאן 
 NYC.gov/knowyourzone זאן געפינער ביי

טערמינען וואס איר זאלט וויסן

האריקעין סעזאן
פון יוני דעם ערשטן ביז נאוועמבער 30 (אין די 
פארגאנגענהייט, זענען די גרעסטע אויסזיכטן 
פאר האריקעינס אין ניו יארק סיטי געווען פון 

אוגוסט ביז אקטאבער) 

טראפישע ציקלאן
אן ארגאניזירטע, דרייענדיגע, פרעשור-נידריגע 

וועטער סיסטעם פון וואלקענעס און 
דונער-שטורעמס וואס ווערט אנטוויקלט אין די 

הייסע ערטער 

טראפישע שטורעם
א טראפישע ציקלאן מיט אנהאלטנדע ווינטן פון 

73-39 מפ"ש

האריקעין
א טראפישע ציקלאן מיט אנהאלטנדע ווינטן פון 

74 אדער מער מפ"ש

האריקעין וואטש 
א מעלדונג אז האריקעין אומשטענדן זענען 

מעגליך אין אן אנגעגעבענע געגנט. צוליב 
דעם וואס האריקעין צוגרייטונגס אקטיוויטעטן 
ווערן שווערער ווען ווינטן דערגרייכן טראפישע 

שטורעם קראפט, ווערט א האריקעין וואטש 
ארויסגעגעבן יעדע 48 שעה איידער טראפישע-

שטורעם-קראפט ווינטן ווערן פאררויסגעזאגט 
צו אנקומען.

האריקעין ווארענונג 
א מעלדונג אז האריקעין אומשטענדן ווערן 
ערווארטעט אין אן אנגעגעבענע געגנט. די 

ווארענונגען ווערן ארויסגעגעבן 36 שעה 
איידער טראפישע-שטורעם-קראפט ווינטן ווערן 

פאררויסגעזאגט צו אנקומען און קען בלייבן 
אין קראפט ווען סכנה'דיג הויכע וואסער און 

כוואליעס גייען אן.

שטעלט צוזאם אן עמערדזשענסי סופליי זעקל

מעגלעך, ַאז איר וועט זיך מוזן שיצן אויפן פלאץ (ד.ה. בלייבן אינדערהיים) בשעת און נאך א 
האריקעין. האלט גענוג צוגעהער ביי זיך אינדערהיים אויף ווייניגסטנס זיבן טעג. אין צוגאב, וועלן 

מעגליך יסודות'דיגע סערוויסעס ווי עלעקטריציטעט, וואסער, עפענטליכע טראנספארטאציע, און 
טעלעפאנען זיין איבערגעהאקט פאר עטליכע טעג אדער מער. מאכט זיכער אז איר האט גענוג און 

נאך צוגעהער פאר פאטענציעלע סערוויס אויסגאנג.

נוצט די פארשלאגן אונטן אפצוצייכענען די זאכן בשעת איר לייגט זיי אריין. 

איין גאלאן וואסער צום טרינקן פער מענטש פער טאג  ■

געּפָאקטע עסן ווָאס ווערט נישט פַארפוילט און איז גרייט-צו-עסן און א ּפושקע עפענער   ■

ערשטע הילף זעקל  ■

מעדיקַאמענטן, א ליסטע פון די מעדיקַאמענטן ווָאס איר נעמט, פַארווָאס איר נעמט דָאס, און   ■

זייער דָאזע

לַאמטערל ווָאס ַארבעט אויף בַאטעריעס, בַאטעריע־געטריבענע AM/FM רַאדיָא, און איבריגע   ■

בַאטעריעס, ָאדער רַאדיָאס ווָאס מע קען ָאנציען מיט ַא הענטל און ברויכן נישט קיין בַאטעריעס

גלי־שטעקלעך  ■

פייפער ָאדער גלעקל  ■

רעזערוו מעדיצינישע געצייג, אויב מעגלעך (למשל זויערשטָאף (ָאקסידזשען), מעדיצינען,   ■

סקוטער בַאטעריע, הער ַאּפַארַאט, בַאוועגלעכקייט העלפמיטלען, ברילן (גלעזער), ּפנים־
מַאסקעס, הענטשקעס)

סטיל און סעריַאל נומערן פון מעדיצינישע ַאּפַארַאטן (ווי הַארץ־רעגולַאטָאר[ּפעיסמעיקער]) און   ■

בַאניץ ָאנווייזונגען

אנדערע חפצים:   ■

האט א גיין זעקל גרייט

יעדע הויזגעזונד מיטגליד זאל האבן א גיין זעקל – א זאמלונג פון חפצים וואס איר קענט דארפן אין א 
צייט וואס מען מוז זיך ארויסציען, געפאקט אין א האלטער וואס איז גרינג צו שלעפן אזויווי א רוקזאק. 

נוצט די פארשלאגן דא אונטן אפצוצייכענען די זאכן בשעת איר לייגט זיי אריין אין אייער גיין זעקל. 
עס זענען צוגעשטעלט געווארן ליידיגע פלעצער אז איר זאלט קענען אריינשרייבן זאכן וואס איר ווילט 

צולייגן צו די ליסטע, אריינגערעכנט מעדעצינישע מכשירים און שפיייז פאר אייערע דיעטישע געברויכן. 

פלעשלעך ווָאסער און עסן ווָאס ווערט נישט פַארפוילט, ווי ענערגיע און גרַאנָאלע בַארס  ■

קָאּפיעס פון אייערע וויכטיגע דָאקומענטן ַאריינגעלייגט אין ַא ווַאסער-בַאווָארענטן הַאלטער   ■

(אינשורענס קַארטלעך, מעדיקער/מעדיקעיד קַארטלעך, בילדער ID'ס, ַאדרעס־בַאווייזונגען, 
חתונה און געבורט־סערטיפיקַאטן, קָאּפיעס פון קרעדיט און דעביט־קַארטלעך) 

לַאמטערל (פלעשלייט) AM/FM רַאדיָא וועלכע ַארבעט מיט בעטעריעס ָאדער מיט אן ָאנצי־  ■

הענטל, און איבעריגע בַאטעריעס

א ליסטע פון מעדעצינען וואס איר נעמט, פארוואס איר נעמט דאס, און זייער דאזע  ■

קָאנטַאקט־אינפָארמַאציע פַאר אייער הויזגעזינד און מיטגלידער פון אייער שטיצנעץ.   ■

מזומן (ּפַאּפירגעלט) אין קליינע בַאנקנָאטן  ■

נָאטיץ־ביכל און פעדער  ■

רעזערוו מעדיצינישע געצייג (ברילן, בַאטעריעס) און ָאנלָאדערס  ■

עירעסָאל רעדל פַאררעכטונג זעקלעך און\ָאדער רעדל אויפבלָאזער צו פַארעכטן צעּפלַאצטע   ■

רעדלעך פון רעדערשטולן ָאדער סקוטערס

נאמען און טעלעפאן נומער פון אייער דאקטאר  ■

ערשטע הילף זעקל  ■

פערזענליכע שמירעכצער  ■

חפצים וואס פעלט אויס צו באהאנדלן קינדער, שטוב חיות, און אנדערע ספעציעלע חפצים  ■

געצייג פַאר אייער סערוויס חיות ַאדער הויז-חיות (ַאזוי ווי עסנווַארג, ווַאסער, שיסל, שטריק,   ■

רוימען חפצים, ווַאקצינען רעקָארדס, און מעדעצינען)

ּפָארטַאטיווע סעלפָאון ָאנלָאדערס (טשַארדזשערס)  ■

אנדערע פערזענליכע חפצים:   ■

זייט פארגעברייט צו פארלירן פאוער

מאכט זיכער אז איר האט אלע רעקאמענדירטע 
זאכן אין אייער עמערדזשענסי סופליי זעקל 

אין פאל איר פארלירט פאוער אדער אנדערע 
יסודות'דיגע סערוויסעס 

אויב איר האט זארגן איבער וויאזוי א פארלוסט 
פון פאוער, יסודות'דיגע סערוויסעס, און 

עפענטליכע טראנספארטאציע קענען אייך 
אפעקטירן, טראכט איבער אויב איר זאלט 

עוואקואירן. 

שיצונג אויפן פלאץ 

אויב איר דארפט נישט עוואקואירן, שיצט זיך 
אויפן פלאץ און נוצט אייער עמערדזשענסי 

סופליי זעקל. שטייט אוועק פון פענסטער אין 
פאל זיי צוברעכן אדער צושפליטערן זיך און 

בלייבט אינעווייניג צו פארמיידן האריקעין סכנות. 

די אנווייזונג בלעטל איז אויך גרייט אין אודיא פארמאט אין די שפראכן אונטן.

אויסגאבע פון 2018

גרייט צו א חורבן פלאן 

אנטוויקלט א פלאן מיט אייערע הויזגעזונד מיטגלידער וואס שרייכט אונטער וואס צו טוען, וויאזוי זיך צו 
טרעפן איינער מיטן צווייטן, און וויאזוי צו קומיוניקירן אויב א האריקעין באפאלט ניו יארק. נוצט די זייט 

  Ready NYC  אדער נוצט די , NYC.gov/myemergencyplan   גרייט ניו יארק מיין נויטפלאן ביי
מאביל אפליקאציע, צום האבן פאר סמארטפאונס און טאבלעטן. ווייסט אייער זאנע.

 ווייסט אייער זאנע

געגענטער אין די סיטי וואס זענען אויסגעשטעלט צו שטורעם פארפלייצונגען זענען איינגעטיילט אין 
זעקס זאנעס (1 ביז 6) באזירט אויף די ריזיקע פון שטורעם פארפלייצונגען. די סיטי וועט מעגליך 
פארארדענען איינוואוינער זיך ארויסצוציען געוואנדן אין דעם האריקעינס גאנג און פארגעזאגטע 

שטורעם שטארקייט.

נוצט דעם „האריקעין עוואקואיר זאנע געפינער אויף  NYC.gov/knowyourzone , רופט 311 
(212-639-9675 פאר ווידעא רילעי סערוויס, אדער  TTY : 212-504-4115), אדער קוקט אריין אין 

דער מאפע אין דער דָאזיקער בראשור כדי אויסצוגעפינען צי אייער אדרעס געפינט זיך אין אן 
עוואקואיר זאנע. אויב איר וואוינט אין אן עוואקואציע זאנע, האט א פלאן פאר וואו איר וועט גיין אויב 

אן עוואקואציע פארארדענונג ווערט ארויסגעגעבן פאר אייער געגנט.

האט די ריכטיגע אינשורענס

צי איר דינגט, צי איר פארמאגט אייער היים, שאדן דורך פארפלייצונג און ווינטן ווערט נישט געדעקט 
דורך די פשוט׳ע פאליסיס. איר וועט דַארפן קויפן א באזונדערע פאליסי כדי צו באשיצן אייער היים אין 

פאל פון א פארפלייצונג. גייט צו  www.floodsmart.gov  פאר מער אינפארמאציע וועגן די 
( National Flood Insurance Program ) נאציאנאלע פלאד אינשורענס פראגראם

פאר אינוואלידן, און מענטשן מיט צוגאנג־ און פונקציָאנעלע געברויכן

מאכט זיכער אז אייער פלאן נעמט אין באטראכט וויאזוי אייערע געברויכן באווירקן אייער מעגליכקייט 
צו עוואקואירן, ניצן עלעוועיטארס אין אייער בנין, דעם ארטיגן שוצארט, און קאמוניקירן מיט 

עמערדזשענסי באאמטע. אויב איר קענטנישט עוואקואירן אליין פאר א שטורעם, רופט אן 311 
פאר הילף.

אויב איר פארלאזט זיך אויף לעקטער צו לעבן, פלאנט צו עוועקואירן. איר קענט פארלירן לעקטער 
בשעת א הוריקאן. פרעגט ביי אייער קראפטס-געשעפט צי אייער מעדיצינישער אפאראט 

קוואליפיצירט אייך אלס א קליענט מיט אן אפאראט פאר שוצן קעגן לעבנס-געפאר.

רעכנט אריין מער צייט אוועקצופארן און שאצט אפ אייערע טראנספארטאציע געברויכן, עסן 
געברויכן, און ספעציעלע מעדעצינישע געברויכן (זויערשטאף , איבעריגע באטעריעס, ברילן, 

פארשריבענע מעדיצינען, אד״ג.) ברענגט מיט אלע מעדעצינען מיט אייך און האלט פארשריבן די 
קאנטאקט אינפארמאציע פון אייערע דאקטוירים.

שרייבט אייך אריין צו Notify NYC צו באקומען עמערדזשענסי נאטיפיקאציעס און אינפארמאציע 
  ASL  דורך אימעיל, טעלעפאן, טעקסט אדער טוויטער. נאטיפיקאציעס קען מען אויך באקומען אויף
 , NYC.gov/notifynyc  (אמעריקאנער שטום־לשון) קריגט די אומזיסטע מאביל אפליקאציע, באזוכט

רופט 311, אדער פאלגט נאך @ NotifyNYC  אויף טוויטער. קוקט אויף 
NYC.gov/emergencymanagement כדי צו באקומען די לעצטע ידיעות. 

זאמלען וואס מ׳דארףאויב א שטורעם דערנענטערט זיך
אדער רופט 311. אלע עוואקואירנדע וועלן ווערן 

אנגענומען, און ביי קיינע פון די ניו יארק סיטי 
וועלן די עוואקואירנדע נישט געפרעגט ווערן 

איבער זייער אימיגראציע סטאטוס. 

מאכט די פאלגנדיגע שריט כדי צו זיין באווארנט:

■ ברענגט אריין לויזע, לייכטע כלים, ווי מעבל פון א גארטן און מיסט קאסטענס.

■  בינדט צו כלים וואס זענען אומזיכער צו ווערן אריינגעברענגט, ווי גאז גרילס אדער 

פראפעין טאנקען.

■ מאכט צו זיכערערהייט פענסטערס און דרויסנדיגע טירן.

■  פירט אריבער ווערדפולע חפצים צו העכערע שטאקן. בעיסמענטס זענען מער אויסגעשטעלט 

צו פארפלייצונגען.

■ טשארדזשט סעלפאן באטעריעס.

■ פילט אן אייער פארמיטל און גענעראטאר מיט ברענשטאף.

■  אויב איר וואוינט אין א עוואקואציע זאנע, טראכט איבער אויב איר זאלט ברענגען אייער 

פָארמיטל צו א העכערן ארט.

■  שטעלט אן אייער פרידזשידער און פריזער אויף א קילערע איינשטעלונג.

■  בױט אן אײער װאנע מיט װאסער, אױב איר פארלירט לעקטער איר קענט פארלירן װאסער.

■ פארשריבענע מעדיצינען.

קוקט נאך נאך פריינט, קרובים און שכנים, איבערהויפט עלטערע לייט, קראנקע, און אינוואלידן. 
העלפט זיי זיך צוגרייטן און עוואקואירן אויב נייטיג. פאר מער אינפארמאציע וועגן ווי צו באשיצן 

אייער אייגנטום, נוצט די „זייט גרייט ניו יארק” פארקלענערט אייער ריזיקע“ וועגווייזער ביי  
. NYC.gov/readyny

 ווייסט אייער זאנע

באזוכט דעם „האריקעין עוואקואציע זאנע ווייזער“ אויף  NYC.gov/knowyourzone  ָאדער רופט 
311 (212-639-9675 פַאר ווידעא רילעי סערוויס, ָאדער  TTY : 212-504-4115) כדי געוואר צו ווערן 

אין וועלכער האריקעין עוואקואציע זאנע איר וואוינט. 

די אנווייזונג בלעטל איז אויך גרייט אין אודיא פארמאט אין די שפראכן אונטן.

NYC.gov/knowyourzone

ARABIC
للحصول على نسخ من هذا الدليل باللغة العربية اتصل ب 311 (معوقي السمع: 212-504-4115) 

 NYC.gov/readyny أو قم بزيارة

BENGALI
এই গাইেডর একিট বাংলা কিপ েপেত চাইেল, 311 (TTY: 212-504-4115) ন�ের েফান করুন অথবা 
NYC.gov/readyny েদখুন।

CHINESE
如欲索取中文版的指南，請致電 311 (TTY: 212-504-4115) 或訪問 NYC.gov/readyny。 

ENGLISH
Call 311 (TTY: 212-504-4115) or visit NYC.gov/readyny for copies of this guide 
in English.

FRENCH
Pour obtenir une copie en français de ce guide, appelez le 311 (TTY: 212-504-4115) 
ou allez sur NYC.gov/readyny.

HAITIAN CREOLE
Pou jwenn yon kopi gid sa a nan lang Kreyòl Ayisyen, rele 311 (TTY: 212-504-4115) 
oswa ale nan sitwèb NYC.gov/readyny.

ITALIAN
Per ottenere una copia di questa guida in italiano, telefonare al numero 311 
(TTY: 212-504-4115) o visitare il sito NYC.gov/readyny.

KOREAN
본 안내서의 한국어 사본을 받으시려면 311번(TTY: 212-504-4115)으로 문의하시거나 
NYC.gov/readyny를 방문하십시오.

POLISH
W celu otrzymania polskiej kopii niniejszego poradnika należy zadzwonić pod nr 311
(nr dla osób z upośledzeniem słuchu: 212-504-4115) lub zajrzeć na stronę internetową 
NYC.gov/readyny.

RUSSIAN
Для того чтобы получить данную брошюру на русском языке, позвоните по 
телефону 311 (TTY: 212-504-4115) или посетите веб-сайт NYC.gov/readyny.

SPANISH
Llame al 311 (TTY: 212-504-4115) o visite NYC.gov/readyny para obtener acceso a 
este folleto en español.

URDU
اس ہدایت نامے کی اردو کاپی حاصل کریں، 311 (TTY: 212-504-4115) پر کال کریں یا 

NYC.gov/readyny دیکھیں۔

YIDDISH
צו ערהאלטן א אידישע קאפיע פון דעם וועגווייזער, רופט 311 (TTY: 212-504-4115) אדער 

.NYC.gov/readyny באזוכט



Bill de Blasio, מעיאר
Joseph J. Esposito, קאמיסיאנער
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די לעצטיגע ברעג-ים שטורעמס 
איירין און סענדי צייגן די 

אומגעהויערע שאדן און חורבנות 
וואס האריקעינס קענען ברענגען 

צו ניו יארק סיטי.

מאכט א פלאן איידער א שטורען 
קומט אן צו העלפן האלטן אייער 
פאמיליע און היים זיכער. לייענט 

צו וויסן וויאזוי איר קענט זיך 
צוגרייטן.

זייט גרייט ניו־יארק
האריקעינס

און 
ניו יארק סיטי

האריקעין א-ב

רעסורסן

סיידן עס ווערט אנדערש אנגעמערקט, 
רופט 311 (212-639-9675 פאר ווידעא רילעי 
סערוויס,  TTY: 212-504-4115) אדער נוצט 

NYC.gov

ניו יארק סיטי עמערדזשענסי 
מענעדזשמענט

NYC.gov/emergencymanagement

ווייסט אייער זאנע
NYC.gov/knowyourzone

נאטיפַײ ניו יארק סיטי
 Register for emergency notifications

 by getting the free mobile application,
 visiting NYC.gov/notifynyc, contacting

311, or following @NotifyNYC on Twitter

מייערס אפיס פאר מענטשן מיט 
ספעציעלע געברויכן.

NYC.gov/mopd

OEM אויף פעיסבוק און טוויטער
 www.facebook.com/

 NYCemergencymanagement
 @nycoem

סיטי פון ניו יארק אויף פעיסבוק און טוויטער 
www.facebook.com/nycgov

@nycgov

נאציאנאלע פלאד אינשורענס פראגראם
www.floodsmart.gov

1-888-379-9531

נאציאנאלער האריקעין צענטער / 
צענטער פאר טראפיקאלישע פראגנאזן

www.nhc.noaa.gov

נאציאנאלע וועטער סערוויס
www.weather.gov

Con Edison
,(800-752-6633) ,1-800-75-CONED

(TTY: 800-642-2308)
www.coned.com

 Public Service Electric and Gas
Company - Long Island - PSEG LI

 (631-755-6660 :TTY) ,1-800-490-0025
www.psegliny.com

National Grid
(718-237-2857 :TTY) ,718-643-4050

www.nationalgridus.com

שטורעם קאטאגאריעס 

האריקעינס ווערן קלאסיפיצירט אין פינף קאטעגאריעס (1 ביז 5) לויט דער ָאנהַאלטנדיגער ווינט 
שנעלקייט פונעם האריקעין. ווי עס שטייגט די ווינט שנעלקייט און שטארקייט פון א שטורעם, אזוי 

שטייגט אויך די קאטעגאריע נומער.

ווייסט די סכנות

שטורעם אנפאל
 ציילט זיך פאר די גרעסטע ציפער פון האריקעין 
פאטאליטעטן, א שטורעם אנפאל איז א כוואליע 
פון ים וואסער וואס ווערט ארויפגעשטופט אויפן 
בארטן דורך ווינטן פון א אנקומענדיגע שטורעם. 

א מאסיווע האריקעין קען ארויפשטופן מער ווי 
30 פיס שטורעם אנפאל וואסער (די הויך פון א 

דריי שטאקיגע געביידע) אויף טייל חלקים פון ניו 
יארק סיטי, און שטורעם אנפאלן קענען פארן 
עטליכע מייל אין יבשה. שטורעם אנפאל און 

גרויסע צוקלאפנדע כוואליעס קענען לייגן לעבנס 
אין סכנה, פארלענדן געביידעס, צוגרונד לייגן 

בארטנס און דונס, און שעדיגן שאסייען און בריקן.

ווינט 
מיט אנהאלטנדע ווינטן פון 74 מפ"ש אדער 
מער, קענען האריקעינס שעדיגן געביידעס, 

אראפווארפן ביימער, און פארוואנדלען לויזע 
חפצים צו טויטליכע פליענדע אביעקטן. 

רעגן
שווערע רעגנס פון האריקעינס קענען צוברענגן 

בליץ-פארפלייצונגען. נידריגע און שוואכע 
אפלויף ערטער זענען ספעציעל אויסגעשטעלט 

צו פארפלייצונגען. 

זייט גרייט אויב איר מוזט עוואקואירן

אויב איר ווערט נישט פארארדנט
צו עוואקואירן

אויב האט איר שטוב חיות

מאכט זיכער אז אייער חורבן פלאן אדרעסירט 
וואס איר וועט טוען מיט אייער שטוב חי אויב איר 
וועט מוזן פארלאזן אייער הויז צוליב א האריקעין.

אויב קענט איר נישט שיצן אייער שטוב חיה 
אדער הילף חיה ביי א שטוב-חיה-הויז אדער מיט 

פריינד צי קרובים אינדרויסן פון די עוואקואציע 
געגנט, זענען שטוב חיות און הילף חיות ערלויבט 
ביי אלע מלוכה׳שע עוואקואציע צענטערן. ביטע 
ברענגט מיט צוגעהער צו פַארזָארגן אייער שטוב 

חיה צי הילף חיה, אריינגערעכנט שפייז, קייטן, 
ַא שטייג, און מעדעצינען. נוצט די זייט גרייט ניו 

יארק „מיין שטוב־חיה׳ס נויטּפלַאן“ ביי 
NYC.gov/readyny צו מַאכן ַא ּפלַאן פַאר 

אייער שטוב־חיה ָאדער הילף חיה. 

טָאמער וואוינט איר אין ַא קעלערשטוב.

 איינוואוינער אין בעיסמענט אפארטמענטס 
קענען אויסשטיין מער ריזיקעס פון האריקעינס 

אפילו אויב זיי וואוינען אינדרויסן פון די 
עוואקואציע זאנע גרעניצן. פילע גענגנטן אין די 

סיטי קענען מיטמאכן פארפלייצונגען פון רעגנס. 
אויב וואוינט איר אין א בעיסמענט אפארטמענט, 

זייט גרייט זיך צו שיצן העכער דער ערד 

אויב וואוינט איר אין א הויך-שטאקיגע 
געביידע

אויב איר וואוינט אין א הויך-שטאקיגע געביידע, 
ספעציעל אויפן 10 'טן שטאק און העכער, 

שטייט אוועק פון פענסטער טאמער זיי 
צעברעכן זיך. עס ווערט גע׳עצה׳ט אריבערצוגיין 

אויף א נידעריגערן שטאק. זייט באקאנט מיטן 
עוואקואציע פלאן פון אייער געביידע.

עוואקואירט זיך פרי אויב איר פארלאזט זיך אויף 
ַא ליפט (עלעוועיטאר) ארויסצולאזן זיך פונעם 

בנין. ס׳איז מעגלעך ַאז דער ליפט וועט נישט גיין 
ָאדער וועט נישט בַאלד זיין פריי.

אויב די סיטי גיט ארויס א פארארדענונג 
פאר אייער געגנט צו פארלאזן דעם פלאץ, 

פארלאזט לויט ווי אנגעוויזן.

 די סיטי וועט קאמוניקירן דורך די לאקאלע 
מעדיא ספעציפישע אנווייזונגען, פון וועלכע 

געגנטער פון דער שטָאט מען דארף זיך 
ארויסציען. אויב מען פארארדענט אן 
אבליגאטארישע עוואקואציע, פאלגט 

אלע אנווייזונגען. באנוצט אויב מעגלעך די 
עפענטלעכע טראנספארט, האלטנדיג אינזינען 

אז שעה׳ען פאר א שטורעם קען די עפענטלעכע 
טראנספארט זיך אפשליסן. רופט 311 (ווידעָא 

רילעי סערוויס: 212-639-9675) 
(TTY: 212-504-4115) צו געפינען נאך 

אינפארמאציע וועגן ווי אזוי צו עוואקואירן און 
וועגן צוטריטלעכע טראנספארטאציע ברירות.

ווייסט וואוהין איר וועט גיין.

די סיטי טוט שטארק רעקאמענדירן אז די וועלכע 
דארפן זיך ארויסציען זאלן זיך אויפהאלטן ביי 

פריינד אדער פאמיליע וועלכע וואוינען אינדרויסן 
פון די עוואקואציע גרעניצן. פאר די וועלכע 

האבן נישט קיין אנדערע באשיצונג, וועט די סיטי 
עפענען עוואקואציע צענטערן דורכאויס די 

פינף באראס.

אויב גייט איר צו אן עוואקואציע צענטער, פאקט 
לייכט, און ברענגט:

■  אייער גיין זעקל

■ שלאפן בעג אדער בעטגעוואנט

■ אמווייניגסטנס איין וואך'ס צוגעהער פון סיי 

וועלכע מעדיצין (אויב מעגליך), מעדיצינישע 
צוגעהער, אדער מעדיצינישע עקוויפמענט 

וואס איר נוצט כסדר

■ פערזענליכע שמירעכצער

די עוואקואציע צענטערן רעכענען אריין 
צוטריטבארע פאסיליטיס און איינריכטונגען 

פאר מענטשן מיט ספעציעלע געברויכן. פאר 
אינפארמאציע וועגן אקסעסיביליטי פאר א 

גיוויסע פלאץ, זעט די האריקיין עוועקועשאן 
 NYC.gov/knowyourzone זאן געפינער ביי

טערמינען וואס איר זאלט וויסן

האריקעין סעזאן
פון יוני דעם ערשטן ביז נאוועמבער 30 (אין די 
פארגאנגענהייט, זענען די גרעסטע אויסזיכטן 
פאר האריקעינס אין ניו יארק סיטי געווען פון 

אוגוסט ביז אקטאבער) 

טראפישע ציקלאן
אן ארגאניזירטע, דרייענדיגע, פרעשור-נידריגע 

וועטער סיסטעם פון וואלקענעס און 
דונער-שטורעמס וואס ווערט אנטוויקלט אין די 

הייסע ערטער 

טראפישע שטורעם
א טראפישע ציקלאן מיט אנהאלטנדע ווינטן פון 

73-39 מפ"ש

האריקעין
א טראפישע ציקלאן מיט אנהאלטנדע ווינטן פון 

74 אדער מער מפ"ש

האריקעין וואטש 
א מעלדונג אז האריקעין אומשטענדן זענען 

מעגליך אין אן אנגעגעבענע געגנט. צוליב 
דעם וואס האריקעין צוגרייטונגס אקטיוויטעטן 
ווערן שווערער ווען ווינטן דערגרייכן טראפישע 

שטורעם קראפט, ווערט א האריקעין וואטש 
ארויסגעגעבן יעדע 48 שעה איידער טראפישע-

שטורעם-קראפט ווינטן ווערן פאררויסגעזאגט 
צו אנקומען.

האריקעין ווארענונג 
א מעלדונג אז האריקעין אומשטענדן ווערן 
ערווארטעט אין אן אנגעגעבענע געגנט. די 

ווארענונגען ווערן ארויסגעגעבן 36 שעה 
איידער טראפישע-שטורעם-קראפט ווינטן ווערן 

פאררויסגעזאגט צו אנקומען און קען בלייבן 
אין קראפט ווען סכנה'דיג הויכע וואסער און 

כוואליעס גייען אן.

שטעלט צוזאם אן עמערדזשענסי סופליי זעקל

מעגלעך, ַאז איר וועט זיך מוזן שיצן אויפן פלאץ (ד.ה. בלייבן אינדערהיים) בשעת און נאך א 
האריקעין. האלט גענוג צוגעהער ביי זיך אינדערהיים אויף ווייניגסטנס זיבן טעג. אין צוגאב, וועלן 

מעגליך יסודות'דיגע סערוויסעס ווי עלעקטריציטעט, וואסער, עפענטליכע טראנספארטאציע, און 
טעלעפאנען זיין איבערגעהאקט פאר עטליכע טעג אדער מער. מאכט זיכער אז איר האט גענוג און 

נאך צוגעהער פאר פאטענציעלע סערוויס אויסגאנג.

נוצט די פארשלאגן אונטן אפצוצייכענען די זאכן בשעת איר לייגט זיי אריין. 

■ איין גאלאן וואסער צום טרינקן פער מענטש פער טאג

■ געּפָאקטע עסן ווָאס ווערט נישט פַארפוילט און איז גרייט-צו-עסן און א ּפושקע עפענער 

■ ערשטע הילף זעקל

■ מעדיקַאמענטן, א ליסטע פון די מעדיקַאמענטן ווָאס איר נעמט, פַארווָאס איר נעמט דָאס, און 

זייער דָאזע

■ לַאמטערל ווָאס ַארבעט אויף בַאטעריעס, בַאטעריע־געטריבענע AM/FM רַאדיָא, און איבריגע 

בַאטעריעס, ָאדער רַאדיָאס ווָאס מע קען ָאנציען מיט ַא הענטל און ברויכן נישט קיין בַאטעריעס

■ גלי־שטעקלעך

■ פייפער ָאדער גלעקל

■ רעזערוו מעדיצינישע געצייג, אויב מעגלעך (למשל זויערשטָאף (ָאקסידזשען), מעדיצינען, 

סקוטער בַאטעריע, הער ַאּפַארַאט, בַאוועגלעכקייט העלפמיטלען, ברילן (גלעזער), ּפנים־
מַאסקעס, הענטשקעס)

■ סטיל און סעריַאל נומערן פון מעדיצינישע ַאּפַארַאטן (ווי הַארץ־רעגולַאטָאר[ּפעיסמעיקער]) און 

בַאניץ ָאנווייזונגען

■ אנדערע חפצים: 

האט א גיין זעקל גרייט

יעדע הויזגעזונד מיטגליד זאל האבן א גיין זעקל – א זאמלונג פון חפצים וואס איר קענט דארפן אין א 
צייט וואס מען מוז זיך ארויסציען, געפאקט אין א האלטער וואס איז גרינג צו שלעפן אזויווי א רוקזאק. 

נוצט די פארשלאגן דא אונטן אפצוצייכענען די זאכן בשעת איר לייגט זיי אריין אין אייער גיין זעקל. 
עס זענען צוגעשטעלט געווארן ליידיגע פלעצער אז איר זאלט קענען אריינשרייבן זאכן וואס איר ווילט 

צולייגן צו די ליסטע, אריינגערעכנט מעדעצינישע מכשירים און שפיייז פאר אייערע דיעטישע געברויכן. 

■ פלעשלעך ווָאסער און עסן ווָאס ווערט נישט פַארפוילט, ווי ענערגיע און גרַאנָאלע בַארס

■ קָאּפיעס פון אייערע וויכטיגע דָאקומענטן ַאריינגעלייגט אין ַא ווַאסער-בַאווָארענטן הַאלטער 

(אינשורענס קַארטלעך, מעדיקער/מעדיקעיד קַארטלעך, בילדער ID'ס, ַאדרעס־בַאווייזונגען, 
חתונה און געבורט־סערטיפיקַאטן, קָאּפיעס פון קרעדיט און דעביט־קַארטלעך) 

■ לַאמטערל (פלעשלייט) AM/FM רַאדיָא וועלכע ַארבעט מיט בעטעריעס ָאדער מיט אן ָאנצי־

הענטל, און איבעריגע בַאטעריעס

■ א ליסטע פון מעדעצינען וואס איר נעמט, פארוואס איר נעמט דאס, און זייער דאזע

■ קָאנטַאקט־אינפָארמַאציע פַאר אייער הויזגעזינד און מיטגלידער פון אייער שטיצנעץ. 

■ מזומן (ּפַאּפירגעלט) אין קליינע בַאנקנָאטן

■ נָאטיץ־ביכל און פעדער

■ רעזערוו מעדיצינישע געצייג (ברילן, בַאטעריעס) און ָאנלָאדערס

■ עירעסָאל רעדל פַאררעכטונג זעקלעך און\ָאדער רעדל אויפבלָאזער צו פַארעכטן צעּפלַאצטע 

רעדלעך פון רעדערשטולן ָאדער סקוטערס

■ נאמען און טעלעפאן נומער פון אייער דאקטאר

■ ערשטע הילף זעקל

■ פערזענליכע שמירעכצער

■ חפצים וואס פעלט אויס צו באהאנדלן קינדער, שטוב חיות, און אנדערע ספעציעלע חפצים

■ געצייג פַאר אייער סערוויס חיות ַאדער הויז-חיות (ַאזוי ווי עסנווַארג, ווַאסער, שיסל, שטריק, 

רוימען חפצים, ווַאקצינען רעקָארדס, און מעדעצינען)

■ ּפָארטַאטיווע סעלפָאון ָאנלָאדערס (טשַארדזשערס)

■ אנדערע פערזענליכע חפצים: 

זייט פארגעברייט צו פארלירן פאוער

מאכט זיכער אז איר האט אלע רעקאמענדירטע 
זאכן אין אייער עמערדזשענסי סופליי זעקל 

אין פאל איר פארלירט פאוער אדער אנדערע 
יסודות'דיגע סערוויסעס 

אויב איר האט זארגן איבער וויאזוי א פארלוסט 
פון פאוער, יסודות'דיגע סערוויסעס, און 

עפענטליכע טראנספארטאציע קענען אייך 
אפעקטירן, טראכט איבער אויב איר זאלט 

עוואקואירן. 

שיצונג אויפן פלאץ 

אויב איר דארפט נישט עוואקואירן, שיצט זיך 
אויפן פלאץ און נוצט אייער עמערדזשענסי 

סופליי זעקל. שטייט אוועק פון פענסטער אין 
פאל זיי צוברעכן אדער צושפליטערן זיך און 

בלייבט אינעווייניג צו פארמיידן האריקעין סכנות. 

די אנווייזונג בלעטל איז אויך גרייט אין אודיא פארמאט אין די שפראכן אונטן.

אויסגאבע פון 2018

גרייט צו א חורבן פלאן 

אנטוויקלט א פלאן מיט אייערע הויזגעזונד מיטגלידער וואס שרייכט אונטער וואס צו טוען, וויאזוי זיך צו 
טרעפן איינער מיטן צווייטן, און וויאזוי צו קומיוניקירן אויב א האריקעין באפאלט ניו יארק. נוצט די זייט 

  Ready NYC  אדער נוצט די , NYC.gov/myemergencyplan   גרייט ניו יארק מיין נויטפלאן ביי
מאביל אפליקאציע, צום האבן פאר סמארטפאונס און טאבלעטן. ווייסט אייער זאנע.

 ווייסט אייער זאנע

געגענטער אין די סיטי וואס זענען אויסגעשטעלט צו שטורעם פארפלייצונגען זענען איינגעטיילט אין 
זעקס זאנעס (1 ביז 6) באזירט אויף די ריזיקע פון שטורעם פארפלייצונגען. די סיטי וועט מעגליך 
פארארדענען איינוואוינער זיך ארויסצוציען געוואנדן אין דעם האריקעינס גאנג און פארגעזאגטע 

שטורעם שטארקייט.

נוצט דעם „האריקעין עוואקואיר זאנע געפינער אויף  NYC.gov/knowyourzone , רופט 311 
(212-639-9675 פאר ווידעא רילעי סערוויס, אדער  TTY : 212-504-4115), אדער קוקט אריין אין 

דער מאפע אין דער דָאזיקער בראשור כדי אויסצוגעפינען צי אייער אדרעס געפינט זיך אין אן 
עוואקואיר זאנע. אויב איר וואוינט אין אן עוואקואציע זאנע, האט א פלאן פאר וואו איר וועט גיין אויב 

אן עוואקואציע פארארדענונג ווערט ארויסגעגעבן פאר אייער געגנט.

האט די ריכטיגע אינשורענס

צי איר דינגט, צי איר פארמאגט אייער היים, שאדן דורך פארפלייצונג און ווינטן ווערט נישט געדעקט 
דורך די פשוט׳ע פאליסיס. איר וועט דַארפן קויפן א באזונדערע פאליסי כדי צו באשיצן אייער היים אין 

פאל פון א פארפלייצונג. גייט צו  www.floodsmart.gov  פאר מער אינפארמאציע וועגן די 
( National Flood Insurance Program ) נאציאנאלע פלאד אינשורענס פראגראם

פאר אינוואלידן, און מענטשן מיט צוגאנג־ און פונקציָאנעלע געברויכן

מאכט זיכער אז אייער פלאן נעמט אין באטראכט וויאזוי אייערע געברויכן באווירקן אייער מעגליכקייט 
צו עוואקואירן, ניצן עלעוועיטארס אין אייער בנין, דעם ארטיגן שוצארט, און קאמוניקירן מיט 

עמערדזשענסי באאמטע. אויב איר קענטנישט עוואקואירן אליין פאר א שטורעם, רופט אן 311 
פאר הילף.

אויב איר פארלאזט זיך אויף לעקטער צו לעבן, פלאנט צו עוועקואירן. איר קענט פארלירן לעקטער 
בשעת א הוריקאן. פרעגט ביי אייער קראפטס-געשעפט צי אייער מעדיצינישער אפאראט 

קוואליפיצירט אייך אלס א קליענט מיט אן אפאראט פאר שוצן קעגן לעבנס-געפאר.

רעכנט אריין מער צייט אוועקצופארן און שאצט אפ אייערע טראנספארטאציע געברויכן, עסן 
געברויכן, און ספעציעלע מעדעצינישע געברויכן (זויערשטאף , איבעריגע באטעריעס, ברילן, 

פארשריבענע מעדיצינען, אד״ג.) ברענגט מיט אלע מעדעצינען מיט אייך און האלט פארשריבן די 
קאנטאקט אינפארמאציע פון אייערע דאקטוירים.

שרייבט אייך אריין צו Notify NYC צו באקומען עמערדזשענסי נאטיפיקאציעס און אינפארמאציע 
  ASL  דורך אימעיל, טעלעפאן, טעקסט אדער טוויטער. נאטיפיקאציעס קען מען אויך באקומען אויף
 , NYC.gov/notifynyc  (אמעריקאנער שטום־לשון) קריגט די אומזיסטע מאביל אפליקאציע, באזוכט

רופט 311, אדער פאלגט נאך @ NotifyNYC  אויף טוויטער. קוקט אויף 
NYC.gov/emergencymanagement כדי צו באקומען די לעצטע ידיעות. 

אויב א שטורעם דערנענטערט זיך זאמלען וואס מ׳דארף
אדער רופט 311. אלע עוואקואירנדע וועלן ווערן 

אנגענומען, און ביי קיינע פון די ניו יארק סיטי 
וועלן די עוואקואירנדע נישט געפרעגט ווערן 

איבער זייער אימיגראציע סטאטוס. 

מאכט די פאלגנדיגע שריט כדי צו זיין באווארנט:

■ ברענגט אריין לויזע, לייכטע כלים, ווי מעבל פון א גארטן און מיסט קאסטענס.

■  בינדט צו כלים וואס זענען אומזיכער צו ווערן אריינגעברענגט, ווי גאז גרילס אדער 

פראפעין טאנקען.

■ מאכט צו זיכערערהייט פענסטערס און דרויסנדיגע טירן.

■  פירט אריבער ווערדפולע חפצים צו העכערע שטאקן. בעיסמענטס זענען מער אויסגעשטעלט 

צו פארפלייצונגען.

■ טשארדזשט סעלפאן באטעריעס.

■ פילט אן אייער פארמיטל און גענעראטאר מיט ברענשטאף.

■  אויב איר וואוינט אין א עוואקואציע זאנע, טראכט איבער אויב איר זאלט ברענגען אייער 

פָארמיטל צו א העכערן ארט.

■  שטעלט אן אייער פרידזשידער און פריזער אויף א קילערע איינשטעלונג.

■  בױט אן אײער װאנע מיט װאסער, אױב איר פארלירט לעקטער איר קענט פארלירן װאסער.

■ פארשריבענע מעדיצינען.

קוקט נאך נאך פריינט, קרובים און שכנים, איבערהויפט עלטערע לייט, קראנקע, און אינוואלידן. 
העלפט זיי זיך צוגרייטן און עוואקואירן אויב נייטיג. פאר מער אינפארמאציע וועגן ווי צו באשיצן 

אייער אייגנטום, נוצט די „זייט גרייט ניו יארק” פארקלענערט אייער ריזיקע“ וועגווייזער ביי  
. NYC.gov/readyny

 ווייסט אייער זאנע

באזוכט דעם „האריקעין עוואקואציע זאנע ווייזער“ אויף  NYC.gov/knowyourzone  ָאדער רופט 
311 (212-639-9675 פַאר ווידעא רילעי סערוויס, ָאדער  TTY : 212-504-4115) כדי געוואר צו ווערן 

אין וועלכער האריקעין עוואקואציע זאנע איר וואוינט. 

די אנווייזונג בלעטל איז אויך גרייט אין אודיא פארמאט אין די שפראכן אונטן.

NYC.gov/knowyourzone

ARABIC
للحصول على نسخ من هذا الدليل باللغة العربية اتصل ب 311 (معوقي السمع: 212-504-4115) 

 NYC.gov/readyny أو قم بزيارة

BENGALI
এই গাইেডর একিট বাংলা কিপ েপেত চাইেল, 311 (TTY: 212-504-4115) ন�ের েফান করুন অথবা 
NYC.gov/readyny েদখুন।

CHINESE
如欲索取中文版的指南，請致電 311 (TTY: 212-504-4115) 或訪問 NYC.gov/readyny。 

ENGLISH
Call 311 (TTY: 212-504-4115) or visit NYC.gov/readyny for copies of this guide 
in English.

FRENCH
Pour obtenir une copie en français de ce guide, appelez le 311 (TTY: 212-504-4115) 
ou allez sur NYC.gov/readyny.

HAITIAN CREOLE
Pou jwenn yon kopi gid sa a nan lang Kreyòl Ayisyen, rele 311 (TTY: 212-504-4115) 
oswa ale nan sitwèb NYC.gov/readyny.

ITALIAN
Per ottenere una copia di questa guida in italiano, telefonare al numero 311 
(TTY: 212-504-4115) o visitare il sito NYC.gov/readyny.

KOREAN
본 안내서의 한국어 사본을 받으시려면 311번(TTY: 212-504-4115)으로 문의하시거나 
NYC.gov/readyny를 방문하십시오.

POLISH
W celu otrzymania polskiej kopii niniejszego poradnika należy zadzwonić pod nr 311
(nr dla osób z upośledzeniem słuchu: 212-504-4115) lub zajrzeć na stronę internetową 
NYC.gov/readyny.

RUSSIAN
Для того чтобы получить данную брошюру на русском языке, позвоните по 
телефону 311 (TTY: 212-504-4115) или посетите веб-сайт NYC.gov/readyny.

SPANISH
Llame al 311 (TTY: 212-504-4115) o visite NYC.gov/readyny para obtener acceso a 
este folleto en español.

URDU
اس ہدایت نامے کی اردو کاپی حاصل کریں، 311 (TTY: 212-504-4115) پر کال کریں یا 

NYC.gov/readyny دیکھیں۔

YIDDISH
צו ערהאלטן א אידישע קאפיע פון דעם וועגווייזער, רופט 311 (TTY: 212-504-4115) אדער 

.NYC.gov/readyny באזוכט
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