תפקיד חיוני בביטחון הציבור
שיתוף מידע ומודעות במצבים מסוימים הם חלקים מובנים
באבטחת ארצנו ,מדינתנו וקהילתנו .בהקשר זה ,עליך להיות
מודע לתוכנית המיועדת לא רק לכוחות כיבוי האש או ספקי
שירותי בריאות ראשוניים ,אלא לכל הניו-יורקרים .לשמור על
ניו יורק היא תוכנית חשובה בשותפות חברי קהילה ,עסקים
ומקצועני שירותי חירום כמוך ,העובדים יחד כדי להתריע
לאנשי המדינה וגורמי אכיפת החוק המקומיים על פעילויות
חשודות ופעולות טרור פוטנציאליות .אתם ,האזרחים ,העיניים
והאוזניים על הקרקע ,ברחובות ,בחנויות המכולת ,בקניון;
אתם יכולים לסייע לנו למלא את האחריות שלנו לשמירה על
שלום הציבור .זיהוי מוקדם ודיווח על פעילות טרור
פוטנציאלית יכולים לשמש כקו ההגנה הראשון מפני אלו
שמבצעים פעולות טרור .אם אתה עד לדבר חשוד ,עליך
ליצור קשר עם גורם אכיפת החוק המקומי שלך או עם הקו
החם של מדינת ניו יורק למידע על טרור ,בטלפון
(.1-866-SAFE-NYS )1-866-723-3697
יש שמונה סימני טרור שכל האזרחים צריכים להיות מודעים
אליהם ,בייחוד הגורמים הנותנים מענה ראשוני לאירוע חירום
(מגיבים ראשונים) .כחלק משירותי כיבוי האש או שירותי
האמבולנסים המגיבים למקרי חירום מדי יום ,ייתכן שתהיה
הראשון שמבחין בחומרים או בדפוס פעילות המרמז על
מזימת טרור וייתכן שהשיחה שלך אל גורמי אכיפת החוק
תהיה השיחה היחידה לפני התרחשות התקרית .בדומה לכל
ספקי שירותי החירום ,יש לך תחושה לגבי דפוסי השיחה,
וכאשר משהו לא נכון קורה אתה תדע זאת.
בדומה למקצועני שירותי חירום ,עליך להיות מודע לכך
שאנשים הרוצים לבצע פעולות טרור עלולים להשתמש
בארגוני שירותי החירום כדי להשיג חומרים מסוימים,
מיומנויות או הדרכה כדי להצליח בכוונותיהם .אנשים אלו
עלולים גם לסמן את המגיבים הראשונים כמטרה; או שהם
עלולים להתחזות לאנשי שירותי החירום כדי לקבל גישה
למקומות מסוימים ולהיראות קשורים .למען בטיחותכם,
בטיחות השותפים שלכם וחבריכם האזרחים ,ערנותכם
המתמשכת היא חיונית.
שוב ,ניתן לדווח על כל סימני פעילות חשודה  24שעות
ביממה 7 ,ימים בשבוע לקו החם של מדינת ניו יורק למידע
.)1-866-SAFE-NYS( 1
על טרור ,בטלפון  -866-723-3697

לשמור על ניו יורק
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דווח על כל פעילות חשודה לקו החם של
מדינת ניו יורק למידע על טרור ,בטלפון

1-866-SAFE-NYS
1-866-723-3697
בכל מדינת ניו יורק

1-888-NYC-SAFE
1-888-692-7233
בעיר ניו יורק

המשרד למלחמה בטרור
)(OFFICE OF COUNTER TERRORISM
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1220 Washington Avenue
Building 7A
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www.dhses.ny.gov/oct
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ובקרה
)(OFFICE OF FIRE PREVENTION AND CONTROL
Harriman State Office Campus
1220 Washington Avenue
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Albany, NY 12226
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המגיבים הראשונים הפכו למטרה
כשהם מגיבים לשיחות
•המגיבים הראשונים צריכים להיזהר בכל שיחה; מתאונות
כלי רכב ועד שיחות לאזרחים ,עסקים ומקומות ציבוריים.
•בעת הגעה לתקרית אפשרית שבה מעורבים אנשים,
המגיבים צריכים להיות מודעים לאפשרות של התקפה
שנייה ,כולל מנגנוני נפץ ,ירי או פצצות.
•אלו המסמנים את המגיבים הראשונים כמטרות ,גורמים
לעיכוב בטיפול באלו שנפגעו.
•אנשי שירותי החירום צריכים לסרוק את כל האנשים
בזירת ההתקפה ,כולל אנשים שנפגעו ,כדי לזהות איומים
אפשריים.
•המגיבים צריכים להיות דרוכים בנוגע להתנהגותם של
האנשים בזירה ,כולל חברים ובני משפחה של המטופלים/
הקורבנות.

מגיבי חירום צריכים להיות דרוכים
בנוגע ל:

•מעט ריהוט או היעדר ריהוט מלבד מיטה או מזרן.
•חוברות הדרכה למשטרה ,חוברות הדרכה טקטית,
מדריכי טיסה.
•מפות ,תצלומים ,שרטוטים.
•כימיקלים או חומרים אחרים לא רגילים שנראה שאינם
במקומם.
•ציוד מעקב ,מצלמות תמונות ומצלמות וידאו ומשקפי
ראיית לילה.
•תחמושת ,נשק חם או ארגזי נשק.
•שאלות בנוגע לסוגים מסוימים של תרופות ששירותי
רפואת החירום נושאים והשפעתן המזיקה האפשרית.
•בקשות לרכישה או מידע בנוגע לאופן שבו ניתן לרכוש
תרופות מסוימות.
•שאלות בנוגע לרכישה של רכב חירום חדש ,משומש או
מושבת ,או כיצד לאמת סימוני רכב חירום.
•אדם המביע עוינות ,לא משתף פעולה או מביע שנאה או
אי-שביעות רצון מארצות הברית.

כיצד שירותי החירום יכולים להגן על
עצמם מאובדן
•ניטור ובקרה של אנשים הנכנסים לתחנות שלכם :עובדים/
חברים נוכחיים ולשעבר ,שליחים ואנשי שירות וכו'.
•בדוק את זהות האנשים ובקש מהם להסביר את מטרת
ביקורם במחלקה שלך.
•דווח על דלתות ,חלונות ומנעולים שבורים לאנשי האבטחה
בארגון שלך בהקדם האפשרי .יש לבצע תיקונים במועד.
•יש לגבות קבצים או ליצור העתקים של מידע ובסיסי נתונים
רגישים וקריטיים.
•אחסן ,נעל וערוך רשימה של מפתחות ,כרטיסי גישה ,מדים,
תגים וכלי הרכב בארגון שלך.
•נטר ודווח על כל פעילות חשודה בנקודות הכניסה/היציאה
של המתקן שלך או לידם ,באזורי החנייה ובקרבתם.
•יש לדווח על חבילות חשודות לגורם אכיפת החוק המקומי
שלך .אל תפתח ואל תיגע.
•גרוס או השמד את כל המסמכים שאינם נחוצים עוד המכילים
מידע רגיש בנוגע לעובדים או לארגון.
•החזק מלאי של הציוד ,החומרה והתוכנה הקריטיים ביותר
שלך.
•אחסן ונעל את חפציך האישיים כגון ארנקים ,תיקים ומסמכי
זיהוי כאשר הם אינם בשימוש.
•חקור עזיבה לא מוסברת של תלמיד לאחר סיום הדרכה או
תוכנית הסמכה.
•היה דרוך בנוגע לאנשים חשודים הנצפים משוטטים בקרבת
אמבולנסים חונים ,מערכות כיבוי אש או בתי חולים וכניסות
לחדרי מיון.
•חקור אובדן ציוד הקשור לרכבי כיבוי אש או שירותי רפואת
חירום :אלו כוללים ציוד ואספקה רפואיים ,תרופות וחומרים
מבוקרים ,מדים ,סמלים או מדבקות ,לוחיות רישוי של כלי
רכב ,שלטי חניה מיוחדים ,פנסים ,צופרים וציוד תקשורת.

הכר את שגרת היום-יום
שים לב למה שקורה סביבך
התייחס ברצינות לדברים שאתה שומע
“אם אתה רואה משהו ,תגיד משהו!”

אם אתה רואה משהו ,תגיד משהו!
דווח על כל פעילות חשודה לקו החם של מדינת ניו יורק למידע
.)1-866-723-3697( 1
על טרור ,בטלפון  -866-SAFE-NYS
כל השיחות הן ללא תשלום ויישמרו בסודיות מוחלטת .כדי
לדווח על מקרי חירום או על פשע בזמן ביצועו התקשר ל.911-
כעת אתה יכול לראות משהו ולשלוח משהו!
"ראה משהו ,שלח משהו" מאפשר לכל אחד לתעד פעילות
חשודה באמצעות תמונה או הודעה ולשלוח את המידע למרכז
המודיעין של מדינת ניו-יורק .מכאן תיבדק העצה ,ואם היא
רלוונטית היא תישלח לסוכנות אכיפת החוק המתאימה .היישום,
הניתן להורדה בחינם למשתמשים בטלפונים מסוג iPhone
ו ,Android-כולל גם מידע בדבר מה
רואה משהו
לחפש ומתי לדווח על פעילות חשודה.
הורד את היישום מ:
NY.gov/SeeSendNY
שלח משהו

הכר את שמונת
סימני ההיכר של הטרור
1.1מעקב :אנשים המקליטים ,צופים ,מצלמים באופן חריג או מנטרים
פעילויות ,בייחוד ליד תשתיות קריטיות.
2.2שאלות חשודות :חיפוש מידע על כוח אדם ואנשי צוות ,מידע
ספציפי על מתקן ,פרוטוקולים של תגובה ואבטחה בלי צורך ברור
לדעת.
3.3בחינת האבטחה :פרצות אבטחה או חדירות ניסיון כבדיקה;
עלולות לכלול מספר רב או בלתי מוסבר של אזעקות שווא ,ו/או
אנשים באזורים מאובטחים הטוענים שהלכו לאיבוד.
4.4מימון :עסקאות חשודות שמעורבים בהן סכומי כסף גדולים
במזומן ,כגון תשלומים ,הפקדות ,משיכות ,או העברות; הברחה
של סכומי כסף גדולים במזומן; חשדות להונאה פיננסית ,למכירת
סחורה מזויפת או ליוזמות צדקה כוזבות.
5.5הצטיידות :רכישה ,גנבה ,איבוד או אגירה של אספקה הדרושה
למתקפה; עשויים לכלול חומרי נפץ ,כלי נשק ,קודמנים כימיים,
מחשבים ,שרטוטים ,מפות ,תעודות זיהוי מזויפות ,תוכניות
אבטחה ,חומרי הדרכה וכו'.
6.6אנשים חשודים שאינם שייכים :אנשים שלא נראה שהם שייכים,
מתנהגים בצורה לא רגילה או משתמשים במדים ללא הרשאה,
או בכלי רכב משוכפלים/גנובים/שעברו שינוי.
7.7ניסויים "על יבש" :אנשים המתאמנים למתקפה במועד מאוחר
יותר ,כדי לקבוע תזמון ונתיבי מילוט.
8.8פריסת כוחות :הצבת ציוד ו/או אנשים במהלך הכנה למתקפה.

