אַ קריטיש-וויכטיגע רָאלע אין ּפובליק זיכערהייט
מיטטיילן אינפָארמַאציע און צושטַאנד-בַאוואוסטזיניגקייט ,זענען
פונדָאמענטַאלע בַאשטַאנדטיילן צו פַארזיכערן אונזער לַאנד,
אונזער שטַאט און אונזער געמיינדע .מיט דָאס אין אייער
בַאוואוסטזיין ,זייט אויך בַאוואוסטזיניג איבער אַ ּפרָאגרַאם ווָאס
איז געמַאכט געווָארן נישט בלויז פַאר פייערלעשער ָאדער
ּפרי-שּפיטָאל בַאהַאנדלונג ּפרָאוויידערס ,נָאר פַאר ַאלע ניו
יָארקער איינוואוינער .בַאשיצט ניו יָארק איז אַ וויכטיגער
ּפרָאגרַאם ,איינשליסנדיג געמיינדע מיטגלידער ,ביזנעסער און
עמערדזשענסי-סערוויס ּפרָאפעסיָאנַאלן ווי איר ,צו ַארבעטן
אינאיינעם אויפמערקזַאם מַאכן סטעיט און לָאקַאלע געזעץ-
פָארסירונג מיטגלידער ,צו פַארדעכטיגטע ַאקטיוויטעטן און
ּפָאטענציעלע טערָארַ-אקטן .איר זענט אונזערע אויגן און אויערן
איבערָאל ,אויף די גַאסן ,ביים גיין אין גרָאסערי און אין מָאלס.
זייענדיג בירגער ,קענט איר אונז העלפן ערפילן אונזערע
ּפובליק-זיכערהייט פַארַאנטווָארטליכקייטן .פריע דערקענונג און
בַאריכטונג פון ּפָאטענציעלע טערָאריסטַ-אקטיוויטעטן ,קען דינען
ַאלס די ערשטע ליניע פון פַארטיידיגונג ַאנטקעגן די וועלכע פירן
דורך ַאקטן פון טערָאר .אויב איר זענט עדות צו סיי וועלכער
פַארדעכטיגטער זַאך ,ווערט איר געמוטיגט זיך צו פַארבינדן מיט
אייער לָאקַאלער געזעץ-פָארסירונג ַאגענטורָ ,אדער די ניו יָארק
סטעיט טערָאריזם טיּפס ליניע אויף 1-866-SAFE-NYS
(.)1-866-723-3697
עס זענען פַארהַאן ַאכט צייכנס פון טערָאר צו ווָאס ַאלע בירגער
דַארפן זיין בַאוואוסטזיניג ,סּפעציעל 'פוירסט רעסּפַאנדערס'ַ .אלס
טייל פון אַ פייער-פירמע ָאדער ַאמבולַאנס-סערוויס ווָאס רעַאגירט
צו עמערדזשענסי סצענעס טָאג-טעגליך ,קענט איר זיין דער
ערשטער אינַאכט צו נעמען מַאטריַאלן ָאדער אַ צייכן פון
ַאקטיוויטעטן ווָאס דייט ָאן אויף אַ מעגליכן טערָאריסטישן ּפלַאן,
און איר רוף קענט זיין דער איינציגסטער אויפמערקזַאם צו מַאכן
געזעץ-פָארסירונג בַאַאמטע איידער ַאן אינצידענט ּפַאסירטַ .אזוי
ווי ַאלע עמערדזשענסי-סערוויס ּפרָאוויידערס ,הָאט איר אַ געפיל
צו אַ רוף ,און ווען עּפעס זעט נישט אויס גוט ,כאַ ּפט איר דָאס
אויף.
ַאלס עמערדזשענסי סערוויס ּפרָאפעסיָאנַאלן ,זָאלט איר
בַאוואוסטזיניג צום חשש ַאז מענטשן ווָאס זוכן דורכצופירן
טערָארַ-אקטן קענען אויסנוצן עמערדזשענסי סערוויס
ָארגַאניזַאציעס כדי איינצוהַאנדלען געוויסע מַאטריַאלן,
פעאיגקייטןָ ,אדער טרענירונגען ,כדי ערפָאלגרייך דורכצופירן
זייערע ּפלענער .די מענטשן קענען אויך צילן 'פוירסט-
רעסּפַאנדערס'; ָאדער קענען זיי זיך פָארשטעלן ַאלס
עמערדזשענסי סערוויסעס איינגעשטעלטע כדי צו בַאקומען
צוטריט צו געוויסע ּפלעצער ,ווי גלייך זיי בַאלַאנגען דָארט .פאר
די זיכערהייט פון אייך ,אייערע קָאלעגן און ַאלע בירגער ,איז
אייער ָאנגייענדע ווַאכזַאמקייט קריטיש וויכטיג.
נָאכַאמָאל ,סיי וועלכע צייכנס פון פַארדעכטיגטע ַאקטיוויטעטן קען
בַאריכטעט ווערן  24שעה אַ טָאג 7 ,טעג אַ ווָאך ,צו די ניו יָארק
סטעיט טערָאריזם טיּפס הַאטליין אויף 1-866-723-3697
(.)1-866-SAFE-NYS

אויב איר

זעט זאגטס
עּפעס

עּפעס

בַאשיצט ניו יָארק

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
)(OFFICE OF COUNTER TERRORISM
Harriman State Office Campus
1220 Washington Avenue
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Albany, NY 12226
www.dhses.ny.gov/oct
ָאפיס פון פייער-פַארמיידונג
און קָאנטרָאל
)(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
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אי-עם-עס
Kathy Hochul
גאָ ווערנאָ ר

'פוירסט-רעסּפַאנדערס' זענען געצילט
געווָארן בשעת'ן רעַאגירן צו הילפסרופן
•'פוירסט-רעסּפַאנדערס' זָאלן זיין ווַאכזַאם אויף יעדן רוף;
ָאנגעהויבן פון מָאטָאר-וויקל עקסידענטן ביז רופן צו
וואוינערטער ,ביזנעסער און ּפובליק ּפלעצער.
•ביים ָאנקומען צו אַ ּפָאטענציעל מענטש-פַאראורזַאכטן
אינצידענט ,זָאלן די 'רעסּפַאנדערס' זיין בַאוואוסטזיניג צו דער
מעגליכקייט פון אַ צווייטע ַאטַאקעַ ,אריינגערעכנט אויפרייס-
דעווייסעסַ ,אקטיווע שיסערס ָאדער בָאמבַארדירער.
•די וועלכע צילן 'פוירסט-רעסּפַאנדערס' פַאראורזַאכן אַ
פַארשּפעטיגונג פון בַאהַאנדלונג פַאר די ווָאס זענען
געשעדיגט געווָארן.
•עמערדזשענסי סערוויסעס שטַאב מיטגלידער זָאלן דורכפירן
אַ גרונטליכע ָאבזערווַאציע אויף ַאלע מענטשן אויף דער
סצענע פון ַאן ַאטַאקעַ ,אריינגערעכנט די פַארוואונדעטע ,כדי
צו ַאנטדעקן מעגליכע סכנות.
•'רעסּפַאנדערס' זָאלן זיין ווַאכזַאם צו דער אויפפירונג פון די
ווָאס זענען אויף דער סצענעַ ,אריינגערעכנט פריינט און
פַאמיליע-מיטגלידער פון די ּפַאציענטן\געליטענע.

'עמערדזשענסי רעסּפַאנדערס' זָאלן זיין
אויף דער ווַאך פַאר
•ווייניגָ ,אדער קיין שום מעבל ,אויסער אַ בעט ָאדער מַאטרַאץ.
•ּפָאליציי ָאנווייזונגען-ביכלעך ,טַאקטיק-טרענירונג
ָאנווייזונגען-ביכלעך ,פלי-רייזע ָאנווייזונגען-ביכלעך.
•מאַ ּפעס ,בילדער ,בלוּפרינטס.
•אומגעווענליכע כעמיקַאלן ָאדער ַאנדערע מַאטריַאלן ווָאס
זעען אויס ַארויס פון ּפלַאץ.
•בַאָאבַאכטונג עקוויּפמענט ,שטייענדע און ווידעאָ קַאמערָאס,
און נַאכט-זעאונג גלעזער.
•קוילן ,הייס-געווערָ ,אדער ווָאפנס קעסטלעך.
•פרַאגעס ַאנבַאלַאנגט געוויסע סָארטן מעדיצינען ווָאס
אי-עם-עס טרָאגט מיט זיך ,און זייערע ּפָאטענציעלע
שעדליכע ווירקונגען.
•פַארלַאנגען צו קויפןָ ,אדער וויסנשַאפט איבער וויַאזוי צו קויפן,
געוויסע מעדיצינען.
•פרַאגן איבער דעם קויף פון אַ נייע ,גענוצטעָ ,אדער ַארויס-
פון-דינסט עמערדזשענסי אויטָאמָאבילָ ,אדער וויַאזוי צו מַאכן
עכטע עמערדזשענסי אויטָאמָאביל צייכענונגען.
•אַ מענטש ווָאס איז הַאסנדיג ,קָאאַ ּפערירט נישט ָאדער
דרוקט אויס פיינטשַאפט ָאדער אומצופרידנהייט מיט די
פַאראייניגטע שטַאטן.

וויַאזוי עמערדזשענסי סערוויסעס קענען
זיך בַאשיצן פון פַארלוסטן
•בַאָאבַאכט און קָאנטרָאלירט ווער עס קומט ַאריין אין אייערע
סטַאנציעס :יעצטיגע און געוועזענע איינגעשטעלטע\מעמבערס,
דעליווערי און סערוויס-שטַאב ,א.ד.ג.
•בַאקוקט די אידענטיפיקַאציעס און בעט מענטשן ָאנצוגעבן דעם
צוועק פון זייער בַאזוך אין אייער אָ ּפטיילונג.
•בַאריכט צעברָאכענע טירן ,פענסטער און שלעסער צו אייער
ָארגַאניזַאציע'ס זיכערהייט-שטַאב ,ווי שנעלער מעגליך.
פַארריכטונגען זָאלן געמַאכט ווערן אויף אַ צייטליכן אופן.
•עס זָאלן געמַאכט ווערן בעק-אָ ּפ פיילס ָאדער קאָ ּפיעס פון
סענסיטיווע און קריטישע אינפָארמַאציע און דַאטַאבעיסעס.
•לייגט ַאוועק ,פַארשליסט און פַארשרייבט אייער ָארגַאניזַאציע'ס
שליסלעך ,צוטריט-קַארטלעך ,אוניפָארמען ,בעדזשעס און
אויטָאמָאבילן.
•בַאָאבַאכט און בַאריכט פַארדעכטיגטע ַאקטיוויטעטן אין ָאדער
נעבן אייער פַאסיליטי'ס ַאריינגַאנג\ַארויסגַאנג ערטערּ ,פַארקינג
ּפלעצער און נָאנטע אומגעגנט.
•פַארדעכטיגט-אויסזעענדע ּפעקלעך זַאלן בַאריכטעט ווערן צו
אייער לָאקַאלער געזעץ-פָארסירונג ַאגענטור .נישט עפענען
ָאדער ָאנרירן.
•צעמָאלט ָאדער פַארניכט ַאלע דָאקומענטן וועלכע ַאנטהַאלטן
סענסיטיוועּ ,פערזענליכע ָאדער ָארגַאניזַאציע אינפָארמַאציע
ווָאס מען דַארף מער נישט הָאבן.
•הַאלט ַאן אינוועטָארי פון אייער מערסט-קריטישע עקוויּפמענט,
הַארדוועיר און סָאפטוועיר.
•לייגט ַאוועק און פַארשליסט אייערע ּפערזענליכע זַאכן ווי
בערזלעך ,טַאשקעס און אידענטיפיקַאציע ,ווען עס ווערן נישט
בַאנוצט.
•פרעגט אויס ַאן אומערקלערטע ַארויסציאונג פון אַ סטודענט נָאכן
פַארענדיגן אַ טרענירונג ָאדער סערטיפיקַאציע ּפרָאגרַאם.
•זייט ווַאכזַאם פַאר פַארדעכטיגטע מענטשן וועלכע ווערן געזען
זיך דרייען אינעם אומגעגנט פון ּפַארקירטע ַאמבולַאנסן,
פייער-אַ ּפַארַאטןָ ,אדער שּפיטָאל און עמערדזשענסי-רום
ַאריינגענג.
•פָארשט אויס פַארלוירענע עקוויּפמענט אין פַארבינדונג מיט
פייער ָאדער אי-עם-עס אויטָאמָאבילן :דָאס רעכנט ַאריין
מעדיצינישע עקוויּפמענט און סוּפלייס ,מעדיצינען און
קָאנטרָאלירטע סובסטַאנצן ,אוניפָארמען ,בעדזשעס ָאדער
לעיבעלס ,אויטָאמָאביל לייסענס ּפלעיטס ,סּפעציעלע ּפַארקינג
טָאוולען ,לעקטערס ,סירענעס און קָאמוניקַאציע עקוויּפמענט.

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!"

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
ַאקטיוויטעטן דורך אַ בילד ָאדער שריפטליכע מעלדונג ,און שיקן די
אינפָארמַאציע צו דעם ניו יָארק סטעיט שּפיָאנַאזש צענטער .פון
דָארט ,וועט דער טיּפ ווערן איבערגעקוקט ,און אויב שייך ,געשיקט
ווערן צו דער ּפַאסיגער געזעץ-פָארסירונג ַאגענטור .די 'עּפּפ',
וועלכע קען ווערן געדַאנלָאודט אומזיסט פאר 'אייפָאון' און 'ענדרויד'
טעלעפָאן בַאנוצערַ ,אנטהַאלט אויך
זעט עּפעס
אינפָארמַאציע איבער אויף ווָאס צו הַאלטן
ַאן אויג ביים בַאריכטן פַארדעכטיגטע
ַאקטיוויטעטן .דַאנלָאודט דעם עּפּפ ביי
שיקטס עּפעס
NY.gov/SeeSendNY

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 ,רעַאגירונג-
ּפרָאטָאקָאלן און זיכערהייטָ ,אן קיין קענטיגע געברויך צו וויסן.
3.3זיכערהייט אונטערזוכונגען :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 צוגעהערן :איינקויפונגען ,גניבה ,פַארלוסט ָאדער ָאנהויפונג
פון סוּפלייען ווָאס פעלן זיך אויס פַאר ַאן ַאטַאקע ,קען ַאנטהַאלטן
אויפרייס-מַאטריַאל ,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 ,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.

