CHROŃ NOWY JORK

Zgłaszaj każde podejrzane działanie
pracownikowi lotniska lub policjantowi.
W sytuacjach nagłych słuchaj
wskazówek członka załogi.
Udostępnij tę wiadomość znajomym
i rodzinie.

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE
BEZPIECZEŃSTWA
• Nie dotykaj ani nie przesuwaj podejrzanych
przedmiotów.
• Nie korzystaj z telefonu komórkowego
lub radia.
• Opuść teren na bezpieczną odległość.
• Znaj swoje otoczenie.

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

Więcej informacji:

U.S. Department of
Homeland Security/TSA
www.dhs.gov
Federal Transit Administration
Transit Watch
http://www.fta.dot.gov/

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.
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JAK MOŻESZ POMÓC W
ZWALCZANIU TERRORYZMU?
• Znaj procedury.
• Miej świadomość tego, co się dzieje wokół.
• Traktuj poważnie to, co słyszysz.

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.

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
• Paczki pozostawione bez nadzoru.
• Podejrzany bagaż podręczny, np. plecaki, torby
gimnastyczne i bagaż, który wydaje się ważyć
więcej, niż powinien.
• Zostawienie plecaków lub walizek w innej
przegródce niż zajmowana.
• Noszenie ubrań nieodpowiednich do pogody, np.
luźnej dużej bluzy, kamizelki lub kurtki, gdy jest
gorąco. Odzież, która nie pasuje do typu ciała
danej osoby.
• Pozostawianie bagażu bez nadzoru w miejscach
publicznych w celu przestrzegania procedur i czasu
reagowania na zagrożenia.
• Osoby spacerujące po obiekcie, niezależnie od
siebie, i robiące notatki na temat tego, jak obiekt
funkcjonuje, spotykające się później w grupie w
celu porównania notatek.
• Nagrywanie i/lub rysowanie pojazdów komunikacji
zbiorowej, obiektów transportowych, procedur
bezpieczeństwa i infrastruktury.
• Osoba, która zdaje się nie zwracać uwagi na swoje
otoczenie i jest skupiona na konkretnym obiekcie
lub lokalizacji.
• Niejasne odpowiedzi na często zadawane pytania
dotyczące miejsc docelowych; celowe unikanie
kontaktu z innymi lub zwracanie na siebie uwagi.
• Wypytywanie członków załogi na temat rozkładów
jazdy, liczby pasażerów, procedur bezpieczeństwa
i urządzeń zabezpieczających.
• Próba zatrudnienia się w systemie komunikacji
zbiorowej bez odpowiedniego wykształcenia i/lub
kwalifikacji.
• Próby zostawienia pojazdu na parkingu obiektu
transportu publicznego lub w jego pobliżu.

