בַאשיצט ניו יָארק
אייער רָאלע ַאלס אַ פַארם בַאשיצער
מיר ווענדן זיך צו אייך צו שַאפן אַ באוואוסטזיניגקייט אויף
ּפָאטענציַאלע צייכנס פון טערָאר און פַארדעכטיגטע
ַאקטיוויטעטן .פַארם איינגעשטעלטע זענען צווישן די וועלכע
קענען מערסט-ווַארשיינליך ַאנטדעקן די ערשטע צייכנס פון שָאדן
ווָאס ווערן געטון צום עסנווַארג סיסטעם .מיר רעקָאמענדירן ַאז
איר זָאלט בַאריכטן סיי וועלכע דערקענטע צייכנס פון
ּפָאטענציעלע טערָאריסטישע ַאקטיוויטעטן צו אייער פַארם
אויפזעער ,לָאקַאלע געזעץ-פָארסירונג ַאגענטור ,און\ָאדער די ניו
יָארק טערָאריזם טיּפס הַאטליין אויף 1-866-723-3697
(.)1-866-SAFE-NYS
מענטשן ווָאס זוכן דורכצופירן ַאקטן פון טערָאר קענען אויסנוצן
קָאמיוניטי ָארגַאניזַאציעס און ביזנעסערַ ,אריינגערעכנט פַארמס,
צו בַאקומען געוויסע כעמיקַאלן ,מַאטעריַאלן ,פעאיגקייטן ָאדער
טרענירונגען ,כדי צו זיין ערפָאלגרייך מיט ווָאס זיי ּפלַאנירן.
דורכ’ן זיך פָארשטעלן ַאלס פַארםַ-ארבעטער ָאדער סוּפלייער,
קענען טערָאריסטן בַאקומען צוטריט צום עסנווַארג-סוּפליי.
אונזער עסנווַארג-סוּפליי קען ַאטַאקירט ווערן ביי סיי וועלכן
ּפונקט אין איר רייזעָ ,אנגעהויבן ביי דער פַארם ,און געענדיגט
ביים טיש אין אַ רעסטורַאנט ָאדער היים .בלויז אַ קליין טייל פון
דער עסנווַארג-סוּפליי דַארף געטשעּפעט ווערן צו פַאראורזַאכן
מַאסן קרַאנקהייט ,און בַאדייטנדע עקָאנָאמישע און
ּפסיכָאלָאגישע שָאדנס .עס עקזיסטירן פילע פַארשידנַארטיגע
געוואוקסן און בַאשעפענישן בַאקטעריעס ,ווירוסן און שעדליכע
בַאצילן וועלכע קענען נעגַאטיוו ַאפעקטירן אונזער עסנווַארג.
פריע דערקענונג און בַאריכטונג פון ּפָאטענציעלע טערָאריסט
ַאקטיוויטעטן קען דינען ַאלס די ערשטע ליניע פון פַארטיידיגונג
ַאנטקעגן די וועלכע הָאבן אינזין צו שעדיגן די בירגער פון ניו
יָארק ָאדער אירע לעבנסמיטלען .ביישּפילן פון פַארדעכטיגטע
ַאקטיוויטעטן ָאדער אויפפירונג ווָאס זענען ָאבזערווירט געווָארן
דורך מיטגלידער פון די קָאמיוניטי ,קענען מעגליך נישט זיין
קרימינַאלָ ,אבער קענען זיין מָאדנע און אומגעווענליך ווייל עס
ּפַאסט נישט ַאריין אינעם געווענליכן שטייגער פון טעגליכע
ַאקטיוויטעטן ווָאס מען געפינט אינערהַאלב די קָאמיוניטי .די
כוונה איז נישט צו שטעלן אונטער צווייפל מענטשנ'ס טעגליכע
רוטינען און וועגן פון לעבןָ ,אדער נישט צו געטרויען מיטגלידער
פון די געמיינדע ,נָאר ענדערש צוצושטעלן אַ הילפסמיטל צו
דערקענען און בַאריכטן די זַאכן ווָאס פַאלן נישט דווקא ַאריין אין
געווענליכער רוטין.
סיי וועלכע צייכנס פון פַארדעכטיגטע ַאקטיוויטעטן קען
בַאריכטעט ווערן צו די ניו יָארק סטעיט טערָאריזם טיּפס הַאטליין
אויף .)1-866-SAFE-NYS( 1-866-723-3697

אויב איר

זעט זאגטס
עּפעס

עּפעס

TM

בַאריכט סיי וועלכע פַארדעכטיגטע ַאקטיוויטעטן צו
די ניו יָארק סטעיט טערָאריזם טיּפס הַאטליין אויף

1-866-SAFE-NYS
1-866-723-3697
דורכאויס ניו יָארק סטעיט

1-888-NYC-SAFE
1-888-692-7233
אין ניו יָארק סיטי

ָאפיס פון קַאונטער טערָאריזם
(NEW YORK STATE DEPARTMENT OF
)AGRICULTURE AND MARKETS
Harriman State Office Campus
1220 Washington Avenue
Building 7A
Albany, NY 12226
www.dhses.ny.gov/oct
ניו יָארק סטעיט דעּפַארטמענט פון
ַאגריקולטור און מַארקעטס
)(OFFICE OF COUNTER TERRORISM
10B Airline Drive
Albany, NY 12235
www.agmkt.state.ny.us

ַאגריקולטור
Kathy Hochul
גאווערנאר

וויַאזוי איר קענט העלפן פַארמיידן טערָאר
ווייסט ווָאס די רוטין איז.
זייט בַאוואוסטזיניג צו דָאס ווָאס קומט פָאר ַארום אייך.
נעמט ערנסט דָאס ווָאס איר הערט.
אויב איר זעט עּפעס ,זָאגט עּפעס!
בַאריכט סיי וועלכע פַארדעכטיגטע ַאקטיוויטעט צו די
ניו יָארק סטעיט טערָאריזם טיּפס הַאטליין אויף
)ַ .1-866-SAFE-NYS (1-866-723-3697אלע רופן זענען
פריי-פון-אָ ּפצָאל און וועלן פַארבלייבן אין שטרענגסטן געהיים.
צו בַאריכטן עמערדזשענסיס ָאדער פַארברעכנס ווָאס קומען פָאר,
רופט .911
יעצט קענט איר זען עּפעס ,שיקט עּפעס!
"זעט עּפעס ,שיקט עּפעס" ערלויבט יעדן אָ ּפצוכאַ ּפן פַארדעכטיגטע
ַאקטיוויטעט דורך אַ בילד ָאדער שריפטליכע מעלדונג ,און שיקן די
אינפָארמַאציע צום ניו יָארק סטעיט שּפיָאנַאזש צענטער .פון
דָארט ,וועט די טיּפ איבערגעקוקט ווערן
און אויב שייך ,געשיקט ווערן צו דער
זעט עּפעס
ּפַאסיגער געזעץ-פָארסירונג ַאגענטור.
די עּפּפ ,וועלכע קען ווערן געדַאנלָאודט
אומזיסט פַאר 'אייפָאן' און 'ענדרויד'
טעלעפָאן בַאנוצערַ ,אנטהַאלט אויך
אינפָארמַאציע איבער אויף ווָאס צו
שיקטס עּפעס
הַאלטן ַאן אויג ביים בַאריכטן
פַארדעכטיגטע ַאקטיוויטעטן.
דַאנלָאודט דעם עּפּפ אויף NY.gov/SeeSendNY

וויכטיגע אינפָארמַאציע צו זַאמלען
•ּפונקטליכע לָאקַאציע און שילדערונג פון פַארדעכטיגטע
ַאקטיוויטעטן.
•איז געווען פַארמישט אַ ווָאפן ,ווי אַ ביקס ָאדער מעסער?
•איז ַאן אויטָאמָאביל געווען פַארמישט? אויב ַאזוי ,געט ָאן די
מערסטּ-פונקטליכע שילדערונג ווָאס איז מעגליךַ ,אריינגערעכנט
דעם קָאלירּ ,פרָאדוצירער ,מָאדעל און סטיל .די לייסענס
ּפלעיטס (ַאריינגערעכנט די סטעיט און נומער) ,אינאיינעם מיט
דער ריכטונג אין וועלכן דער אויטָאמָאביל איז געפָארן ,איז אויך
וויכטיג.
•שילדערונגען פון דעם מענטש(ן) ווָאס זענען פַארמישט,
ַאריינגערעכנט רַאסע ,בערכ'דיגע עלטער ,הייך און ווָאג ,און סיי
וועלכע ַאנדערע שילדערונג ווָאס קען גענוצט ווערן צו העלפן זיי
אידענטיפיצירן ,ווי דער ַאקצענט ,די קליידונג ווָאס זיי הָאבן
געטרָאגן ,טַאטוען און וואונד-צייכנס.
•סיי וועלכע ַאנדערע אינפָארמַאציע ווָאס איר הָאט געקענט
צוזַאמזַאמלען.

בַאריכט פַארדעכטיגטע צייכנס און
סימּפטָאמען אין בַאשעפענישן

•אומגעווענליכע סימּפטָאמען ָאדער אויפפירונגָ ,אדער
אומערקלערטע טויט.
•ערנסטע קרַאנקהייט ָאדער טויט אין אַ גרויסע צָאל
בַאשעפענישן.
•אומגעווענליכע טיקס ָאדער מעגָאטס.
•בלָאטערן ָאדער געּפלַאצטע בלָאטערן ַארום די מויל ,נָאז,
ָ teatsאדער .hooves
•ניורָאלָאגישע דיסָארדערס וועלכע פַארמיידן די בַאשעפענישן
פון זיך אויפשטעלן ָאדער גיין נָארמַאל.
•פַארלוסט פון אַ ּפעטיט ָאדער ַאנדערע עסן-דיסָארדער.
•געשווילעכץ ַארום די אויגן און הַאלז אין עופות ,נידערונג אין
אייערּ-פרָאדוקציעָ ,אדער הינדלעך וועלכע ּפרָאדוצירן אייער
מיט דינע שָאלעכץ.
•נידערונג אין מילךּ-פרָאדוקציע אין מילך-גיבנדע קיען.
•גרויסע צָאלן טויטע אינזעקטן ,רָאדענטסָ ,אדער ווילדע
געוואוקסן.
• Vesicularקרַאנקהייט ,בלָאטערן קרַאנקהייטָ ,אדער
קרַאנקהייט ווָאס פַאראורזַאכט בלוטונג אין ָ ruminantsאדער
פערד.
•די זעלבע קרַאנקהייט-סימּפטָאמען ַאפעקטירן בַאשעפענישן
אין מערערע לָאקַאציעס.
•אַ קרַאנקהייט ווָאס ערשיינט מיט נייע סימּפטָאמען ווָאס מען
הָאט נישט פריער דערקענט אין יענער סָארט בַאשעפעניש,
ָאדער אַ קרַאנקהייט ווָאס ּפַאסירט ַארויס פון סעזָאן.

ביישּפילן פון עסנווַארג און ַאגריקולטור צילן
•בהמות
•פַארם ַארבעטער
גערעטענישן
•
•בהמה ּפרָאדוצירער
•ווַאסער-סוּפלייס
•עסנווַארג ּפרָאצעסירער
•עסנווַארג און ַאגריקולטור טרַאנסּפָארטַאציע סיסטעמען

זַאכן ווָאס ַארבעטער זָאלן זיין אויף דער
ווַאך פַאר
•מענטשן וועלכע פרעגן סּפעציפישע פרַאגן איבער אַ פַאסיליטי
ָאדער די פַארמ'ס ַאקטיוויטעטן.
•אומאויטָאריזירטע פָאטָאגרַאפיע פון ַאקטיוויטעטן איןָ ,אדער
ַארום ,פַאסיליטיס ָאדער פַארמס.
•אומאויטָאריזירטע מענטשן וועלכע בַאהַאנדלען כעמיקַאלן,
ביָאלָאגישע ַאגענטן ,ווַאקסינעןָ ,אדער מעדיצינען.
•ביכער ,דָאקומענטןָ ,אדער וועבזייטלעך פַארבינדן מיט
כעמיקַאלן ,ביָאלָאגישע ַאגענטןָ ,אדער פערטילייזערס.
•מענטשן וועלכע ּפרובירן צו בָארגן ָאדער דינגען
ַאגריקולטור-פַארבינדענטע עקוויּפמענט פַאר קיין שום
לָאגישע סיבה ָאדער צוועק.
•גניבה פון  anhydrousעמָאניע ָאדער ַאנדערע כעמיקַאלן.
•גניבה פון בהמות ,גערעטענישן ,כעמיקַאלן און
פערטילייזערסָ ,אדער פַארם עקוויּפמענט ,ווי שּפריצונג-
געצייגן.

ווייסט די ַאכט צייכנס פון טערָאר
1.1בַאָאבַאכטונג :מענטשן רעקָארדירן ,בַאטרַאכטן ,טוען
אומגעווענליך פָאטָאגרַאפירן ָאדער מַאניטָארן ַאקטיוויטעטן,
סּפעציעל נעבן וויכטיגע ערטער.
2.2פַארדעכטיגטע אויספרעגונג :זוכן אינפָארמַאציע איבער
ַארבעטער-קרַאפט און שטַאב ,סּפעציפישע פַאסיליטי
אינפָארמַאציע ,רעאגירונג ּפרָאטָאקָאלן און זיכערהייטָ ,אן קיין
קענטיגע געברויך צו וויסן.
3.3אונטערזוכונגען פון זיכערהייט :זיכערהייט ברעכונגען ָאדער
ּפרואוואונגען זיך ַאריינצובַאקומען ַאלס אַ ּפרָאבע ,קען
ַאריינרעכענען מערערע ָאדער אומערקלערטע פַאלשע
ַאלַארמס ,און\ָאדער מענטשן אין פַארזיכערטע ערטער געבן
זיך ָאן ַאלס פַארלוירן.
4.4געלטער :פַארדעכטיגטע טרַאנזַאקציעס אין וועלכע עס זענען
פַארמישט גרויסע קעש צָאלונגען ,דעּפַאזיטס ,געלטער
ַארויסציאונגען ָאדער טרענספערס; גרויסע קעש שמוגלונג;
פַארדעכטיגע פינַאנציעלע שווינדלערייען; פַארקויפונגען פון
געפעלשטע ּפרָאדוקטן; ָאדער פַארפירערישע צדקהַ-אקציעס.
5.5עררייכן צוגעהער :איינקויפונגען ,גניבות ,פַארלוסטן ָאדער ַאן
ָאנהויפונג פון סוּפלייען ווָאס פעלט זיך אויס פַאר ַאן ַאטַאקע,
קען ַאנטהַאלטן אויפרייס-מַאטעריַאל ,געווער ,כעמישע
אַ ּפַארַאטן ,קָאמּפיוטערס ,בלוּ-פרינטס ,מאַ ּפעס ,פַאלשע
אידענטיפיקַאציע קַארטלעך ,זיכערהייט ּפלענער ,טרענירונג
מַאטריַאלן ,א.ד.ג.
6.6פַארדעכטיגטע מענטשן ַארויס פון ּפלַאץ :מענטשן וועלכע
זעען נישט אויס ווי זיי בַאלַאנגען דָארט ,צייגן אומגעווענליכע
אויפפירונג ָאדער הָאבן ביי זיך אומאויטָאריזירטע אוניפָארמען,
אידענטיפיקַאציע ּפאַ ּפירןָ ,אדער נָאכגעמַאכטע\גע'גנב'עטע\
איבער-בַאנוצטע אויטָאמָאבילן.
7.7טרוקענע ָאדער ּפרָאבע מושטירונגען :מענטשן וועלכע איבן
זיך פַאר אַ שּפעטערדיגער ַאטַאקע ,צו בַאשטימען צייטן און
ַאנטלויף-וועגן.
ַ8.8אוועקשטעלן פַארמעגנסַ :אוועקשטעלן עקוויּפמענט און\ָאדער
שטַאב אין פָארברייטונג צו ַאן ַאטַאקע.

