CHROŃ NOWY JORK
TWOJA ROLA JAKO OBROŃCY
GOSPODARSTWA ROLNEGO
Kontaktujemy się, aby przekazać informacje
dotyczące potencjalnych oznak terroryzmu i
podejrzanych działań. Pracownicy gospodarstw
rolnych należą do tych osób, które mają największą
możliwość zauważenia pierwszych oznak szkód
wyrządzonych systemowi żywnościowemu.
Zalecamy zgłaszanie wszelkich oznak potencjalnych
działań terrorystycznych przełożonemu na farmie,
miejscowemu organowi ścigania i/lub na infolinii
antyterrorystycznej stanu Nowy Jork pod numerem
1-866-723-3697 (1-866-SAFE-NYS).
Osoby starające się popełnić akty terroryzmu mogą
wykorzystywać lokalne organizacje i przedsiębiorstwa,
w tym gospodarstwa rolne, do nabycia pewnych
środków chemicznych, materiałów, umiejętności lub
szkoleń w celu zrealizowania swoich planów. Udając
pracowników lub dostawców gospodarstwa rolnego,
terroryści mogą uzyskać dostęp do łańcucha dostaw
żywności. Nasza żywność może być zaatakowana w
dowolnym punkcie łańcucha dostaw: począwszy od
gospodarstwa, a skończywszy na stole w restauracji
lub domu. Wystarczy ingerencja nawet w niewielką
część łańcucha podaży żywności, aby spowodować
masowe choroby oraz znaczne szkody gospodarcze
i psychiczne. Istnieje wiele różnych bakterii roślinnych
i zwierzęcych, wirusów i szkodliwych organizmów,
które mogą negatywnie wpłynąć na naszą żywność.
Wczesne zauważenie i zgłoszenie potencjalnych
działań terrorystycznych może być pierwszą linią
obrony przed osobami, które zamierzają skrzywdzić
obywateli stanu Nowy Jork lub jego zasoby.
Przypadki podejrzanego działania lub zachowania
zaobserwowane przez lokalnych mieszkańców
mogą nie być przestępcze, ale mogą wydawać się
dziwne i nietypowe, ponieważ nie odpowiadają one
typowemu porządkowi dnia danej społeczności.
Celem nie jest kwestionowanie codziennych zajęć i
sposobu życia ani wzbudzanie nieufności członków
społeczności, lecz raczej zapewnienie wiedzy na
temat rozpoznawania i zgłaszania tych rzeczy, które
niekoniecznie muszą wchodzić w zakres normy.
Wszelkie oznaki podejrzanych działań można
zgłaszać 24 godziny na dobę, siedem dni w tygodniu,
dzwoniąc na infolinię antyterrorystyczną stanu Nowy
Jork pod numer 1-866-723-3697 (1-866-SAFE-NYS).

Zgłaszaj każde podejrzane działanie,
dzwoniąc na infolinię antyterrorystyczną
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JAK MOŻESZ POMÓC W
ZWALCZANIU TERRORYZMU?

• Znaj procedury.
• Miej świadomość tego, co się dzieje wokół.
• Traktuj poważnie to, co słyszysz.
If You See Something, Say Something!
Zgłaszaj wszelkie przypadki podejrzanej aktywności,
dzwoniąc na infolinię antyterrorystyczną stanu Nowy
Jork pod numer 1-866-SAFE-NYS (1-866-723-3697).
Wszystkie połączenia są darmowe i pozostaną ściśle
poufne. Aby zgłosić sytuacje nadzwyczajne lub
przestępstwa, zadzwoń pod numer 911.
Teraz, jeśli coś zauważysz, możesz
to przesłać!
Aplikacja „See Something, Send
Something” („Widzisz coś? Prześlij
to!”) pozwala uchwycić podejrzane
działanie w formie zdjęcia lub
pisemnej notatki i wysłać te
informacje do Centrum Wywiadu stanu Nowy Jork
(New York State Intelligence Center). Informacja
zostanie zweryfikowana i w stosownych przypadkach
przekazana do odpowiedniej agencji ochrony
porządku publicznego. Aplikacja, którą użytkownicy
telefonów iPhone i Android mogą pobrać bezpłatnie,
zawiera również informacje o tym, na co zwracać
uwagę i kiedy zgłaszać podejrzane działanie.
Pobierz aplikację ze strony:
www.NY.gov/SeeSendNY lub
użyj smartfona, aby
zeskanować kod QR

WAŻNE INFORMACJE, KTÓRE
NALEŻY ZEBRAĆ

• Dokładna lokalizacja i opis podejrzanej aktywności.
• Czy użyto broni, np. pistoletu lub noża?
• Czy użyto pojazdu? Jeśli tak, należy podać możliwie
najdokładniejszy opis, w tym kolor, markę, model i
styl. Ważna jest również tablica rejestracyjna (wraz
z nazwą stanu i numerem rejestracyjnym) i kierunek
jazdy pojazdu.
• Opis zaangażowanych osób, w tym ich rasa,
przybliżony wiek, wzrost i waga oraz wszelkie inne
szczegóły, które mogą pomóc w identyfikacji, np.
akcent, ubranie, tatuaże i blizny.
• Wszelkie inne informacje, które udało się zebrać.

ZGŁASZAJ PODEJRZANE
OBJAWY U ZWIERZĄT

• Nietypowe objawy lub zachowanie bądź nagła
niewyjaśniona śmierć.
• Poważna choroba lub śmierć dużej liczby zwierząt.
• Nietypowe kleszcze lub robaki.
• Pęcherze lub popękana skóra wokół pyska, nosa,
wymion lub kopyt.
• Zaburzenia neurologiczne, które uniemożliwiają
zwierzęciu normalnie wstawanie lub chodzenie.
• Utrata apetytu lub inne zaburzenia jedzenia.
• Obrzęk wokół oczu i szyi u drobiu, spadek
produkcji jaj lub wysiadywanie jaj o cienkiej
skorupce.
• Spadek produkcji mleka u krów mlecznych.
• Duża liczba martwych owadów, gryzoni lub
dzikich zwierząt.
• Choroba pęcherzykowa, pęcherzyca lub choroba
powodująca krwotok u przeżuwaczy lub koni.
• Te same objawy choroby występujące u zwierząt
w wielu lokalizacjach.
• Choroba wykazująca nowe objawy, które nie
zostały wcześniej znane u tego rodzaju zwierzęcia;
lub choroba występująca poza sezonem.

PRZYKŁADY CELÓW Z SEKTORA
SPOŻYWCZEGO I ROLNEGO
• Zwierzęta
• Robotnicy rolni
hodowlane
• Hodowcy zwierząt
• Uprawy
gospodarskich
• Wodociągi
• Przetwórcy żywności
• Systemy transportu sektora spożywczego
i rolnego

KWESTIE, NA KTÓRE
PRACOWNICY POWINNI
ZWRACAĆ UWAGĘ

• Osoby zadające konkretne pytania dotyczące
obiektu lub działalności gospodarstwa.
• Nieuprawnione fotografowanie aktywności w
obiektach lub gospodarstwach bądź w ich pobliżu.
• Osoby nieupoważnione do obsługi środków
chemicznych, czynników biologicznych,
szczepionek lub leków.
• Książki, dokumenty lub strony internetowe
dotyczące środków chemicznych, czynników
biologicznych lub nawozów.
• Osoby, które próbują wynająć lub pożyczyć sprzęt
rolniczy bez logicznej przyczyny lub celu.
• Kradzież bezwodnego amoniaku lub innych
środków chemicznych.
• Narzędzia przeznaczone dla zwierząt
gospodarskich, upraw, środków chemicznych
i nawozów lub sprzęt gospodarstwa, taki jak
urządzenia rozpylające.

POZNAJ OSIEM OZNAK
TERRORYZMU
1. Obserwacja: osoby nagrywające, obserwujące,
fotografujące lub monitorujące działania, szczególnie w
pobliżu infrastruktury krytycznej.
2. Podejrzane wypytywanie: zadawanie pytań na temat
siły roboczej i personelu, danego obiektu, protokołów
reagowania i zabezpieczeń, bez oczywistej potrzeby
posiadania tej wiedzy.
3. Testowanie zabezpieczeń: naruszenie bezpieczeństwa
lub próby włamania będące testem. Może obejmować
liczne lub niewyjaśnione fałszywe alarmy i/lub osoby
przebywające w obszarach zabezpieczonych, które
twierdzą, że się zgubiły.
4. Finansowanie: podejrzane transakcje obejmujące duże
płatności gotówką, depozyty, wypłaty lub przekazy
pieniężne; przemyt gotówki luzem; podejrzenie
oszustwa finansowego; sprzedaż podrobionych
towarów lub fałszywe organizacje charytatywne.
5. Zaopatrzenie: zakup, kradzież, zgubienie
lub składowanie materiałów niezbędnych do
przeprowadzenia ataku; może obejmować materiały
wybuchowe, broń, prekursory chemiczne, komputery,
schematy, mapy, fałszywe identyfikatory, plany
bezpieczeństwa, materiały szkoleniowe itd.
6. Podejrzane osoby przebywające w nieodpowiednim
miejscu: osoby, które wydają się nie pasować do
miejsca, zachowujące się w sposób nietypowy,
posiadające strój roboczy lub referencje bez
pozwolenia bądź używające podrobionych/
skradzionych/nietypowych pojazdów.
7. Próby lub ćwiczenia: osoby ćwiczące późniejszy atak,
aby określić czas i drogi ucieczki.
8. Wykorzystanie zasobów: ustawianie urządzeń i/lub
personelu w celu przygotowania się na atak.

