CHROŃ
NOWY JORK

Codziennie jesteśmy narażeni na
potencjalne, niewidoczne ryzyko, ale
czy rzeczywiście jest ono niewidoczne?
Ci, którzy chcą nas skrzywdzić, chodzą
między nami, często w zasięgu wzroku.
Jako Nowojorczycy mamy obowiązek
chronić siebie, nasze rodziny i sąsiadów.
Minęło ponad dziesięć lat od
wydarzeń z 11 września, a terroryści
nadal budzą niepokój. W granicach
naszego kraju pewne osoby mogą
starać się przeprowadzić ataki lub
wspierać działalność terrorystyczną za
granicą. W miarę rozwoju zagrożenia
mogą one korzystać z naszych
osobistych majątków lub zasobów
naszych społeczności w celu zdobycia
określonych materiałów, umiejętności
lub wiedzy, aby zrealizować swoje plany.
Każdy może stać się ofiarą ich działań.
Z Twoją pomocą mamy możliwość
zidentyfikowania tych osób, zanim
spowodują szkodę. W trakcie
przygotowań do uczestniczenia w
aktach przemocy osoby te często
postępują w sposób, który wydaje się
podejrzany.

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

Harriman State Office Campus
1220 Washington Avenue
Building 7A
Albany, NY 12226

www.dhses.ny.gov/oct

Kathy Hochul
Gubernator

Grupy terrorystyczne
i ich zwolennicy
często…

JAK MOŻESZ POMÓC W
ZWALCZANIU TERRORYZMU?

• Nawiązują kontakty w Stanach Zjednoczonych,
szczególnie przez Internet i media
społecznościowe, w celu promowania swojej
misji, szerzenia propagandy i zwiększania sieci
zwolenników.
• Rekrutują innych w celu zapewnienia finansowania
lub podróżują za granicę, aby wspierać działania
terrorystyczne lub planować ataki w kraju.
• Opowiadają się za przemocą w celu
wspierania ekstremistycznych ideałów i działań
antyrządowych.
• Przyjmują nowy styl życia, zmieniają wygląd i ubiór,
odchodzą od typowych grup rówieśniczych
i rodzinnych w związku z działalnością przestępczą
lub ideologią ekstremistyczną.
• Tworzą zróżnicowane grupy członkowskie,
obejmujące różne kultury.
• Angażują się w przestępczość zorganizowaną
w celu pozyskania funduszy na wspieranie
działalności za granicą lub w kraju.
• Podrabiają pieniądze w celu uzyskania materiałów
i zasobów.
• Nielegalnie nabywają broń i nią handlują.
• Angażują się w nielegalną sprzedaż narkotyków,
alkoholu i papierosów.
• Przemycają narkotyki przez nasze granice i przez
nasz stan, korzystając z różnych środków, np.
samochodów, przyczep, motocykli, samolotów,
łodzi, skuterów śnieżnych i innych pomysłowych
metod.

• Miej świadomość tego, co się dzieje wokół.

• Znaj procedury.
• 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 NY.gov/SeeSendNY
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.

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.

