ŚRODKI OCHRONY

CHROŃ
NOWY JORK

INDYWIDUALNEJ,
JAKIE NALEŻY
MIEĆ ZE SOBĄ
• Ważny dowód rejestracji statku i patent żeglarski.
• Światła nawigacyjne i flary.
• Kamizelka ratunkowa zatwierdzona przez USCG
dla każdej osoby na pokładzie.
• Gaśnica.
• Klakson, gwizdek lub dzwonek.

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

ZAANGAŻUJ SIĘ W SWOJĄ
SPOŁECZNOŚĆ
• Udostępnij tę wiadomość znajomym i rodzinie.
• Poznaj morskie strefy bezpieczeństwa w Twojej
okolicy.
• Zaangażuj się w program obserwacji morskich.

Więcej informacji:
U.S. Department of
Homeland Security
www.dhs.gov
U.S. Coast Guard
www.uscg.mil
America’s Waterway Watch
www.americaswaterwaywatch.org

OFFICE OF COUNTER TERRORISM
Harriman State Office Campus
1220 Washington Avenue
Building 7A
Albany, NY 12226
www.dhses.ny.gov/oct
Kampania „If You See Something, Say Something®”
wykorzystana za zgodą Metropolitan Transportation
Authority w Nowym Jorku.

ŻEGLUGA
MORSKA
Kathy Hochul
Gubernator

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 swojego smartfona, aby
zeskanować kod QR

OPISANIE PODEJRZANEGO ZACHOWANIA
•
•
•
•
•

KOGO zauważyłeś(-aś)?
CO widziałeś(-aś)? Podaj szczegóły.
GDZIE to zobaczyłeś(-aś)?
KIEDY to zobaczyłeś(-aś)?
DLACZEGO jest to podejrzane?

JEŚLI ZAUWAŻYSZ PODEJRZANE DZIAŁANIE
•
•
•
•
•

NIE podejmuj działań bezpośrednich.
NIE konfrontuj się z tą osobą.
NIE ujawniaj swoich podejrzeń.
ZAPISZ możliwie jak najwięcej szczegółów.
POWIADOM odpowiednie władze jak najszybciej.

DZIAŁANIA, NA KTÓRE
TRZEBA ZWRÓCIĆ UWAGĘ
• Filmowanie pobliskiej infrastruktury krytycznej
związanej z energią, baz wojskowych, mostów
i ważnej infrastruktury.
• Podejrzane zachowanie lub przebywanie w pobliżu
urządzeń nabrzeża.
• Niejasne odpowiedzi na często zadawane pytania
dotyczące żeglugi; celowe unikanie kontaktu
z innymi lub zwracanie na siebie uwagi.
• Nurkowanie w pobliżu mostów, rur lub infrastruktury
krytycznej w nietypowych godzinach lub bez
oczekiwanego sprzętu.
• Podejrzany sprzęt lub brak odpowiedniego sprzętu.
• Pozostawienie dziwnych przedmiotów na drogach
wodnych w pobliżu mostów, rur lub kluczowych
zasobów.
• Statki wpływające do wyznaczonych morskich
stref bezpieczeństwa (np. w pobliżu elektrowni
jądrowych, portów lotniczych itp.). Myśliwi lub rybacy
w nietypowych miejscach.
• Podejrzane czartery lub wypożyczenia łodzi. Prośba
o zmianę zwykłej trasy lub o podróż czarterową.
• Nieodpowiednio duże płatności gotówkowe,
codzienne przedłużanie korzystania z doku.
• Próby podjęcia pracy we wrażliwych obszarach lub
u zewnętrznych dostawców, którzy mają dostęp do
potencjalnych celów.
• Celowe rejestrowanie procedur wypłynięcia/
dokowania uwzględniających załadunek i rozładunek
pojazdów.
• Filmowanie procedur bezpieczeństwa/kontroli
identyfikacji w obrębie terminalu promowego.
• Wypytywanie członków załogi o harmonogram
rejsów, liczbę pasażerów, procedury bezpieczeństwa
i urządzenia zabezpieczające na statku oraz bliskość
obiektów infrastruktury krytycznej związanych
z wojskiem i energią.
• Podejrzana jednostka pływająca w bliskim
sąsiedztwie promu, zarówno na trasie rejsu, jak
i w miejscu dokowania.
• Próby zostawienia pojazdu na pokładzie promu
i przejścia na ląd.
• Kolejne wycieczki w obie strony na tym samym
promie.
• Osoby spacerujące po statku, niezależnie od
siebie, i robiące notatki na temat tego, jak statek
funkcjonuje, spotykające się później w grupie
w celu porównania notatek.

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.

