WAŻNA ROLA W ZAKRESIE
BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO
Dzielenie się informacjami i świadomość sytuacyjna są
nieodłącznym elementem bezpieczeństwa naszego
kraju, naszego stanu i naszej społeczności. Mając to na
uwadze, należy pamiętać o programie opracowanym
nie tylko dla strażaków czy pracowników opieki
przedszpitalnej, lecz dla wszystkich Nowojorczyków.
CHROŃ NOWY JORK to ważny program partnerski
dla członków społeczności, przedsiębiorców i
pracowników służb ratowniczych takich jak Ty, którego
celem jest informowanie przedstawicieli stanowych
i lokalnych organów ścigania o podejrzanych
działaniach i potencjalnych aktach terroryzmu.
Jesteś naszymi oczami i uszami na miejscu, idąc
ulicą, jadąc do sklepu, w centrum handlowym. Jako
obywatel możesz pomóc nam w wypełnianiu naszych
obowiązków w zakresie bezpieczeństwa publicznego.
Wczesne zauważenie i zgłoszenie potencjalnych
działań terrorystycznych może być pierwszą linią
obrony przed osobami, które dopuszczają się aktów
terroryzmu. Jeśli zauważysz coś podejrzanego,
zachęcamy do skontaktowania się z lokalnymi
organami ścigania lub z infolinią antyterrorystyczną
stanu Nowy Jork, dzwoniąc pod numer 1-866-SAFENYS (1-866-723-3697).
Istnieje osiem oznak terroryzmu, o których wszyscy
obywatele powinni wiedzieć, zwłaszcza osoby
udzielające pierwszej pomocy. Będąc członkiem
straży pożarnej lub pogotowia ratunkowego, mającym
codziennie do czynienia z nagłymi sytuacjami, możesz
być pierwszą osobą, która zauważy podejrzane
materiały lub model aktywności sugerujący działania
terrorystyczne. Możesz być jedyną osobą, która
poinformuje organy ścigania, zanim coś się stanie.
Podobnie jak wszyscy usługodawcy świadczący
pomoc w nagłych przypadkach, wiesz, jak wygląda
typowe wezwanie pomocy, i potrafisz rozpoznać, gdy
coś jest nie tak.
Jako pracownik służb ratowniczych musisz mieć
świadomość, że osoby planujące akty terroryzmu
mogą wykorzystywać służby ratownicze do nabycia
pewnych materiałów, umiejętności lub szkoleń w
celu pomyślnej realizacji swoich zamierzeń. Osoby
te mogą również atakować ratowników lub udawać
personel służb ratowniczych w celu uzyskania dostępu
do określonych lokalizacji i bycia częścią zespołu. Ze
względu na bezpieczeństwo swoje, Twoich partnerów
i innych obywateli Twoja stała czujność jest niezbędna.
Wszelkie oznaki podejrzanej aktywności 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).

CHROŃ NOWY JORK

Zgłaszaj każde podejrzane działanie,
dzwoniąc na infolinię antyterrorystyczną
stanu Nowy Jork pod numer

1-866-SAFE-NYS

1-866-723-3697
Na terenie stanu Nowy Jork

1-888-NYC-SAFE
1-888-692-7233
W mieście Nowy Jork

STRAŻ POŻARNA
OFFICE OF COUNTER TERRORISM
Harriman State Office Campus
1220 Washington Avenue
Building 7A
Albany, NY 12226
www.dhses.ny.gov/oct
OFFICE OF FIRE PREVENTION
AND CONTROL
Harriman State Office Campus
1220 Washington Avenue
Building 7A, Floor 2
Albany, NY 12226
www.dhses.ny.gov/ofpc
Kampania „If You See Something, Say Something®”
wykorzystana za zgodą Metropolitan Transportation
Authority w Nowym Jorku.
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SŁUŻBY
RATOWNICZE
Kathy Hochul
Gubernator

RATOWNICY BYLI OBIEKTEM
ATAKU PODCZAS UDZIELANIA
POMOCY

• Ratownicy powinni być czujni za każdym razem,
gdy udzielają pomocy, od wypadków z udziałem
pojazdów mechanicznych po wezwania do domów,
przedsiębiorstw i miejsc publicznych.
• Po przybyciu na miejsce wypadku potencjalnie
spowodowanego przez człowieka ratownicy
powinni być świadomi możliwości drugiego ataku, w
tym sprawdzić obecność urządzeń wybuchowych,
aktywnych strzelców lub zamachowców.
• Ci, którzy atakują ratowników, powodują opóźnienia
w udzieleniu pomocy osobom, które doznały
obrażeń.
• Personel służb ratowniczych powinien dokładnie
obserwować wszystkich ludzi na miejscu ataku, w
tym rannych, aby wykryć możliwe zagrożenia.
• Ratownicy powinni zwracać uwagę na zachowanie
osób na miejscu, w tym przyjaciół i członków
rodziny pacjentów/ofiar.

RATOWNICY POWINNI ZWRÓCIĆ
UWAGĘ NA

• Małe meble lub brak mebli oprócz łóżka
lub materaca.
• Podręczniki policyjne, taktyczne instrukcje
szkoleniowe, instrukcje lotu.
• Mapy, zdjęcia, plany.
• Nietypowe substancje chemiczne lub inne
materiały, które wzbudzają podejrzenia.
• Sprzęt monitorujący, kamery wideo i aparaty
fotograficzne oraz gogle noktowizyjne.
• Amunicja, broń i pudełka na broń.
• Zapytania dotyczące niektórych rodzajów leków,
które ratownicy noszą ze sobą, i ich potencjalnych
szkodliwych skutków.
• Zapytania dotyczące zakupu lub wiedza dotycząca
zakupu określonych leków.
• Zapytania dotyczące zakupu nowego, używanego
lub wycofanego z eksploatacji pojazdu
ratowniczego lub sposobu uwierzytelniania
oznaczeń pojazdu ratowniczego.
• Osoba, która jest wroga, niechętna do współpracy
bądź wyraża nienawiść lub niezadowolenie ze
Stanów Zjednoczonych.

JAK SŁUŻBY RATOWNICZE MOGĄ
CHRONIĆ SIĘ PRZED STRATĄ
• Monitoruj i kontroluj, kto wchodzi na teren Twojej
placówki: obecnych i byłych pracowników / członków
załogi, dostawców, usługodawców itp.
• Sprawdź identyfikator i poproś o podanie celu wizyty
w Twojej jednostce.
• Niezwłocznie zgłoś ochronie uszkodzone drzwi, okna i
zamki. Naprawy należy przeprowadzić jak najszybciej.
• Należy tworzyć kopie zapasowe poufnych i
krytycznych informacji oraz baz danych.
• Przechowuj, zamykaj i inwentaryzuj służbowe klucze,
karty dostępu, formularze, identyfikatory i pojazdy.
• Monitoruj i zgłaszaj podejrzane działania w miejscach
wejścia/wyjścia z placówki, na parkingach, w garażach
i w ich pobliżu.
• Zgłaszaj podejrzane paczki lokalnym organom
ścigania. NIE OTWIERAJ ICH ANI NIE DOTYKAJ.
• Zniszcz wszystkie dokumenty zawierające poufne
dane osobowe lub organizacyjne, które nie są już
potrzebne.
• Przechowuj spis najważniejszych urządzeń, sprzętu
i oprogramowania.
• Przechowuj i zamknij osobiste przedmioty, takie jak
portfele, torebki i dane identyfikacyjne, gdy nie
są używane.
• Zapytaj o powody niewyjaśnionego wycofania się
studenta po ukończeniu szkolenia lub programu
certyfikacyjnego.
• Zwracaj uwagę na podejrzane osoby, które
spacerują w pobliżu zaparkowanych karetek, sprzętu
przeciwpożarowego lub wejść do szpitala i pokoju
ratowników.
• Zbadaj utratę sprzętu wykorzystywanego w pojazdach
przeciwpożarowych lub ratowniczych: obejmuje to
wyposażenie i materiały medyczne, leki i substancje
kontrolowane, fartuchy, oznaczenia lub naklejki,
tablice rejestracyjne pojazdów, specjalne tabliczki
parkingowe, światła, syreny i sprzęt komunikacyjny.

Znaj procedury
Miej świadomość tego, co się dzieje wokół
Traktuj poważnie to, co słyszysz
„Widzisz coś? Zgłoś to!”

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.

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

