לשמור על ניו יורק
אם אתה

תפקידך כמגן החווה
אנו פונים אליך כדי לעורר מודעות לסימנים אפשריים
לפעילויות טרור ופעילויות חשודות .רוב הסיכויים שעובדי
חווה הם אלה שמגלים את הסימנים הראשונים לגרימת נזק
למערכת המזון .אנו ממליצים לך לדווח על כל סימנים מזוהים
של פעילויות טרור אפשריות למפקח החווה שלך ,לגורם
אכיפת החוק המקומי ו/או לקו החם של מדינת ניו יורק למידע
על טרור ,בטלפון .)1-866-SAFE-NYS( 1-866-723-3697
אנשים המחפשים לבצע פעולות טרור עלולים להשתמש
בארגונים קהילתיים ועסקים ,כולל חוות ,כדי לרכוש כימיקלים
מסוימים ,חומרים ,מיומנויות או הדרכה כדי להצליח
בכוונותיהם .על ידי התחזות לעובדי חווה או ספקים,
טרוריסטים יכולים לקבל גישה לאספקת המזון .ייתכן
שאספקת המזון שלנו תותקף בכל נקודה במסעה ,מהחווה
ועד השולחן במסעדה או בבית .ניתן לטפל רק בכמות קטנה
של אספקת מזון כדי לגרום למחלה המונית ונזק כלכלי
ופסיכולוגי ניכר .חיידקי צמחים ובעלי חיים רבים ושונים,
נגיפים ואורגניזמים מזיקים יכולים להשפיע השפעה שלילית
על המזון שלנו.
זיהוי מוקדם ודיווח על פעילות טרור פוטנציאלית יכולים לשמש
כקו ההגנה הראשון מפני מי שחותר לפגוע באזרחי מדינת
ניו יורק או בנכסיה .ייתכן שמקרים של פעילות או התנהגות
חשודה שחברי הקהילה מבחינים בהם אינם פליליים ,אולם
הם עלולים להיות מוזרים וחריגים כי הם לא תואמים את דפוס
הפעילות היום-יומית הרגילה הקיימת בקהילה .אין הכוונה
לתחקר את השגרה היום-יומית של האנשים ודרך חייהם או
לפקפק באמון חברי הקהילה ,אלא לספק משאב לזהות ולדווח
על אותם דברים שאינם בהכרח שגרתיים.
ניתן לדווח על כל סימני פעילות חשודה  24שעות ביממה,
 7ימים בשבוע לקו החם של מדינת ניו יורק למידע על טרור,
.)1-866-SAFE-NYS( 1
בטלפון  -866-723-3697
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איך תוכל לעזור למנוע טרור
• הכר את שגרת היום-יום.
• שים לב למה שקורה סביבך.
• התייחס ברצינות לדברים שאתה שומע.
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
רואה משהו
החוק המתאימה .היישום ,הניתן
להורדה בחינם למשתמשים בטלפונים
מסוג  iPhoneו ,Android-כולל גם
מידע בדבר מה לחפש ומתי לדווח על
פעילות חשודה.
מ:
היישום
הורד את
שלח משהו
NY.gov/SeeSendNY

מידע שחשוב לאסוף
•מיקומה ותיאורה המדויק של הפעילות החשודה.
•האם היה מעורב נשק כגון אקדח או סכין?
•האם היה מעורב רכב? אם כן ,ספק את התיאור המדויק
ביותר האפשרי כולל צבע ,יצרן ,דגם ועיצוב .לוחית רישוי
(כולל מדינה ומספר) והכיוון שבו נסע הרכב גם הם חשובים.
•תיאור האיש (או האנשים) המעורב ,כולל מוצא ,גיל משוער,
גובה ומשקל וכל תיאור שבו ניתן יהיה להשתמש כדי לזהות
אותם ,כגון מבטא ,הבגדים שלבשו ,קעקועים וצלקות.
•כל מידע אחר שיכולת לאסוף.

דווח על סימנים חשודים ועל תסמינים
בבעלי חיים
•התנהגות או תסמינים לא רגילים או מוות פתאומי לא
מוסבר.
•מחלה קשה או מוות של מספר רב של בעלי חיים.
•קרציות או זחלים לא רגילים.
•אבעבועות או אבעבועות פתוחות סביב הפה ,האף,
הפטמות או הפרסות.
•הפרעות נוירולוגיות המונעות מהחיה לקום או ללכת
כרגיל.
•איבוד תיאבון או הפרעות אכילה אחרות.
•התנפחות העיניים והצוואר של העופות ,ירידה בכמות
הטלת ביצים או תרנגולות המטילות ביצים עם קליפה
דקה.
•ירידה בתפוקת החלב של פרות חליבה.
•מספר רב של חרקים ,מכרסמים או חיות בר מתים.
•מחלות שלפוחיות ,מחלות אבעבועות או מחלות הגורמות
לדימום אצל מעלה גירה או סוסים.
•אותם תסמיני מחלה מופיעים בבעלי חיים בכמה מקומות.
•מחלה בעלת תסמינים חדשים שלא זוהו בעבר באותו בעל
חיים ,או מחלה המופיעה שלא בעונה.

דוגמאות למטרות מזון וחקלאות
•משק חי
•יבולים
•אספקות מים
•מערכות הובלת מזון וחקלאות

•עובדי חווה
•יצרני משק חי
•מעבדי מזון

דברים שהעובדים צריכים לחפש

•אנשים השואלים שאלות ספציפיות על מתקן או פעילות
בחווה.
•צילום לא מורשה של הפעילויות בתוך המתקנים או החוות
או סביבם.
•אנשים לא מורשים המטפלים בכימיקלים ,חומרים
ביולוגיים ,חיסונים או תרופות.
•ספרים ,מסמכים או אתרי אינטרנט הקשורים לכימיקלים,
חומרים ביולוגיים או דשנים.
•אנשים המנסים לשכור או להשאיל ציוד חקלאי ללא כל
סיבה או מטרה הגיוניות.
•גנבות של אמוניה נטולת מים או כימיקלים אחרים.
•גנבות של משק חי ,יבולים ,כימיקלים ודשנים או ציוד
חקלאי כגון מתקני ריסוס.

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.

