PARA DIVULGAÇÃO IMEDIATA
Pessoa de contato:
Russel Hartenstine
Oficial de Informações Públicas
Gerenciamento de Emergências do Condado de Dukes
E-mail: emd@westtisbury-ma.gov
Twitter: @WestTisburyEMD
Quinta-feira, 27 de janeiro de 2022
18h00

Atualização e Recursos p/ a Tempestade de Inverno
Com o iminente Nor'easter (tempestade proveniente do nordeste) previsto para afetar o fim de semana do
Condado de Dukes, os Diretores de Gerenciamento de Emergências do Condado de Dukes gostariam de
fornecer ao membros da comunidade uma atualização, recursos e dicas para se prepararem. Todos os
socorristas do serviço de emergência estão monitorando os eventos de perto para garantir a segurança da
comunidade. A tempestade pode causar interrupções prolongadas de energia elétrica, acesso à internet,
telefone celular e serviço de telefone fixo. Existe a possibilidade de perigo de viagem devido a ventos
fortes, fortes nevascas e baixa visibilidade. Quedas de energia, danos causados pelo vento e inundações
costeiras também são uma preocupação. Pedimos que os moradores façam os preparativos necessários
agora, antes que a tempestade chegue.

Boletim meteorológico a partir das 15h da
Agência de Gerenciamento de Emergências de Massachusetts e Serviço
Nacional de Meteorologia
O Serviço Nacional de Meteorologia (“NWS”, sigla em inglês) acredita firmemente numa forte previsão
de tempestade que se desenvolverá na costa leste neste fim de semana que se transformará em um
Nor’easter, trazendo neve pesada, ventos fortes e pequenas ou áreas de inundações costeiras moderadas
em algumas partes de Massachusetts. O NWS antecipa que a tempestade se deslocará para New England
na noite de sexta-feira e se intensificará durante a noite de sábado. A queda de neve continuará ao longo
do dia, tornando-se pesada no sábado à tarde, antes de diminuir à noite. Condições de quase nevasca são
possíveis no sábado à tarde no sudeste de Massachusetts e a Cape e Ilhas. Com base na previsão atual, a
área de maior risco é o sudeste de Massachusetts e na Cape e Ilhas onde entre 18 – 24 polegadas de neve é
esperado. Espera-se que a neve seja pulverulenta e seca na maior parte do estado, mas mais úmida e
pesada na Cape e Ilhas. O acúmulo de neve molhada pesada nos telhados pode resultar em danos
estruturais. As temperaturas serão muito frias no início da tempestade com resfriamento do vento
permanecendo em ou abaixo de zero no domingo. Ventos fortes, combinados com o peso da neve pesada,
podem derrubar árvores e linhas elétricas, causando quedas de energia. Espera-se que os ventos sejam
fortes no sábado, especialmente durante a tarde e a noite. A parte leste de Massachusetts estará em maior
risco. Fortes rajadas de vento da região do nordeste com velocidade de 50 milhas por hora são esperadas e
com a possibilidade de rajadas de vento com velocidade de 60 milhas por hora ou mais para Cape e Ilhas.

Preparações de Segurança de Emergência
Antes da tempestade:
• Um galão de água por dia por pessoa; água adicional (encha a banheira ou outros recipientes)
para descarga de vasos sanitários, limpeza, animais de estimação, etc. A água do poço depende de
bombas elétricas, portanto, se faltar energia, não funcionará.
• Alimentos não perecíveis para pelo menos 03 dias.
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Amplo suprimento de medicamentos e fichas com informações médicas (receitas, alergias, etc.).
Kit de primeiros socorros.
Equipamentos necessários para a saúde.
Lanternas, baterias extras, velas, fósforos; suprimentos para lareira, fogão a lenha, churrasqueira
ao ar livre, etc.
Celular/carregadores (casa e veículo).
Rádio de emergência (operado por bateria).
Documentos vitais – carteira de identificação (“ID”, sigla em inglês), cartões de crédito, dinheiro,
informações de contato da família, etc.
Certifique-se de ter combustível suficiente para uma semana.
Abasteça ou carregue veículos.
Guarde ou ate móveis ao ar livre, churrasqueiras, equipamentos de jardinagem, botes, caiaques,
etc.
Proteja portas e janelas; tenha lonas e fita adesiva à mão.
Lide prontamente com perigos potenciais (árvores, galhos salientes, etc.) que podem causar
danos.
Entre em contato com os vizinhos para oferecer assistência.

Durante a Tempestade:
• Abrigo no local.
• Fique em ambientes longe de áreas que possam ser danificadas pelo
vento/chuva/detritos/árvores.
• Procure abrigo de emergência no abrigo de aquecimento da sua cidade.
Depois da tempestade:
• Inspecione o dano depois que o perigo passou.
• Limpeza segura do próprio imóvel.
• Entre em contato com os vizinhos para oferecer assistência.
• Ajude os socorristas não explorando a sua ajuda após a tempestade.

Planos de Emergência
Observe que esses planos de emergência podem mudar dependendo do impacto da tempestade.
• Aquinnah – Se houver uma queda de energia que não seja restabelecida até domingo, 30 de
janeiro de 2022, o abrigo de aquecimento na Aquinnah Town Hall (955 State Road) e o Abrigo de
Pernoite do Centro Comunitário de Wampanoag (Community Center Road) podem ser abertos.
• Chilmark – Abrigo de aquecimento pode ser aberto no Chilmark Community Center (530 South
Road). O corpo de bombeiros de Chilmark estará checando as populações vulneráveis.
• Edgartown – Monitorar a tempestade com informações disponíveis e fazer preparativos
operacionais conforme necessário.
• Gosnold – Abrigo de aquecimento pode ser aberto na Gosnold Town Hall (28 Tower Road).
• Oak Bluffs – Abrigo de aquecimento pode ser aberto no domingo, 30 de janeiro de 2022, do
meio-dia às 18h na Oak Bluffs Library (56R School Street). Obrigatório o uso de máscaras.
• Tisbury – Abrigo de aquecimento/carregamento pode ser aberto no Corpo de Bombeiros de
Tisbury (215 Spring Street). Devido à maré esperada, a Beach Road e a Lagoon Pond Road
podem ser fechadas devido a inundações. Uma proibição de estacionamento de emergência
entrará em vigor de sexta-feira, 28 de janeiro de 2022, às 20h até domingo, 30 de janeiro de 2022,
às 6h, da Main Street até West Chop, Franklin Street, Edgartown Road, Skiff Avenue, Center
Street, Spring Street e Williams Street. Os veículos devem ser removidos, caso contrário serão
rebocados. Estacionamento alternativo está disponível na Church Street e no Tisbury Park and
Ride (High Point Lane).
• West Tisbury – Abrigo de aquecimento estará aberto na West Tisbury Library (1042 State Road)
se houver uma grande queda de energia.
• Harbor Homes – Harbor Homes of Martha's Vineyard, localizada nos Serviços Comunitários de
Martha's Vineyard (primeiro prédio à esquerda), estenderá seu horário para a tempestade e abrirá
sexta-feira, 27 de janeiro de 2022, às 18h até domingo às 10h. Eles servirão refeições 03 vezes ao
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dia. Há capacidade para 18 pessoas. Entre em contato com Lisa Belcastro pelo telefone 508-5603678 se tiver alguma dúvida.
Alojamento de animais – Os celeiros da Martha’s Vineyard Agricultural Society (35 Panhandle
Road West Tisbury) estão disponíveis para alojamento temporário de animais em caso de
emergência. Entre em contato com a diretora executiva da MVAS, Lauren Lynch, pelo telefone
732-687-3412, o presidente da MVAS, Brian Athearn, pelo telefone 508-962-2477, ou o vicepresidente da MVAS, Garrison Vieira, pelo telefone 508-989-0039 para obter mais informações.
Entre em contato com o Animal Shelter of Martha's Vineyard através do telefone 508-627-8662
para necessidades emergenciais de pequenos animais de estimação.

Informações para contato de emergência
Para emergências ligue para 911.
Para casos que não sejam de emergência, ligue para o Dukes County Communications Center
através do telefone 508-693-1212.
Para relatar quedas de energia, ligue para a Eversource através do telefone 1-800-592-2000.

Página 03 de 03

