
 

 

 
 גאווערנער ענדרו מ. קאומאו   5/28/2021 אויף באלדיגע פארעפנטליכונג:

 
 

גאווערנער קאומאו אנאנסירט סטעיט פאליציי און לאקאלע געזעץ ענפארסירער זיך צו נעמען צו  
  וואך-אומפעאיגע און אומ׳אחריות׳דיגע דרייוו׳ען דעם "מעמאריעל דעי" סוף 

  
  1ענפארסירונג קאמפיין וועט לויפן ביז יוני 

  
געזעץ ווייאלעישען טיקעטס דערלאנגט דורכאויס דעם -אויטא און טראפיק 8,000מער ווי 

  פאראיאריגן איניציאטיוו
  

גאווערנאר ענדרו מ. קאומאו האט היינט געמאלדן אז ניו יארק סטעיט פאליציי און לאקאלע געזעץ 
נקענע, ענפארסירער איבער דעם סטעיט וועלן פארמערן פאטראלס אויף צו באקעמפפן אנגעטרו

דער   וואך.-אומפעאיגע, אדער אומ׳אחריות׳דיגע דרייוו׳ען דורכאויס דעם מעמאריעל דעי סוף 
מעמאריעל דעי   .1און לויפן ביז דינסטאג, יוני  28ענפארסירונג קאמפיין וועט זיך אנהייבן פרייטאג, מאי  

עלן זיין אויף די וועגן אין פולן  גע׳טרעוועל׳טע חאגעס פון דעם יאר, און פאליציי וו-איז איינע פון די מערסט
  קראפט אויף אפצורוימען אומפאיגע און אומ׳אחריות׳דיגע דרייווערס פון אונזערע הייוועיס.

  
וואך, ביטע פארעהרט די וועלכע האבן געגעבן דעם לעבן פאר אונזער  -"דעם מעמאריעל דעי סוף

האט גאווערנער קאומאו  גן און הייוועיס," פרייהייט דורך מאכן קלוגע, סעיף באשלוסן אויף אונזערע ווע
ביטע פירט   "אומפאיגע דרייוו׳ען איז אומ׳אחריות׳דיג, שטארק מסוכן, און שטעלט איין לעבנס. געזאגט.

  אייך אויף מיט אחריות און זעצט אייך נישט אונטערן רעדל אויב איר האט געטרונקען." 
  

טשעקפוינטס און מער פאטראלס דורך דער סטעיט פאליציי  -דרייווערס קענען זיך רישען צו זען ניכטער
צייכנטע סטעיט  טרופערס וועלן ניצן אנגע וואך.-און לאקאלע געזעץ ענפארסירער במשך דעם חאגע סוף

ערפארסירער אויטאס אלס א חלק פון דעם קאמפיין כדי  -פאליציי אויטאס ווי אויך באהאלטענע טראפיק
( אויטאס CITEבאהאלטענע ) גרינגער צו אידענטיפיצירן מאטאריסטן וועלכע זענען עובר דעם געזעץ.
די אויטאס קען מען נישט   עכן.בר-וועלן ערמעגליכן פאר טרופערס בעסער אנצוטרעפן די דרייוו׳ען געזעץ

דערקענען אין געווענליכע טראפיק, אבער זעען קלאר אויס ווי עמערדזשענסי אויטאס איינמאל זיי צינדן  
  אן די עמערדזשענסי לעקטערס.

  
"סטעיט טרופערס און   סופעראינטענדענט קעווין פ. ברוען האט געזאגט,-סטעיט פאליציי במקום

וואך, צילנדיג אויף  -נפארסירער שותפים וועלן זיך שטארק אנזעהן דעם סוףאונזערע לאקאלע געזעץ ע 
טרונקען, -וואך פלאן אנטהאלט אלקאהאל-אויב אייער סוף אומפאיגע און אומ׳אחריות׳דיגע דרייווערס.

באשטימט אן אנגעוויזענע דרייווער, אדער מאכט אנדערע פלענער פאר א פארזיכערטער אופן אנצוקומען  
  טאלעראנץ פאר די וועלכע שטעלן איין אנדערע מענטשנ׳ס לעבנס." -ר וועלן האבן זעראמי אהיים.

  
שראודער, קאמישענער פון דעם דעפארטמענט אוו מאטאר וויהיקלס און טשערמאן  מארק דזש. פ.

"אזוי ווי די סטעיט הייבט זיך אן   פון דעם גאווערנער׳ס טראפיק זיכערהייט קאמיטע, האט געזאגט,
אויפצועפענען האבן מיר אלע חשק זיך אומצוקערן צו די וועגן און באזוכן פאמיליע און פריינט און צו  צוריק 

דרייוו׳ען אומ׳אחריות׳דיג אדער אונטער די השפעה פון אלקאהאל אדער דראגס איז   נעמען וואקאציעס.



 

 

ס אז מיר זאלן קענען בכלל נישט קיין פאסיגער אופן צו דערעהרען די וועלכע האבן געגעבן זייערע לעבנ
אויס רעספעקט פאר זייער   האבן אונזער פרייהייט און צו פארברענגן מיט אונזערע נאנטע און באליבטע.

מקריב זיין דאס לעבן און פאר די זיכערהייט פון אלע מענטשן אויף די וועגן בעטן מיר פון יעדן איינעם צו  
  זיין אחריות׳דיג און נאר דרייוו׳ען ניכטערערהייט." 

  
יט קאמיטע  דער דאזיגער איניציאטיוו איז טיילווייז פינאנסירט דורך דעם גאווערנער׳ס טראפיק זיכערהי

(GTSC.) דער GTSC  און דער ניו יארק סטעיטSTOP-DWI  פאנדעישען טוט דערמאנען פאר
מאטאריסטן אז זייער "האב א פלאן" סעלפאן עפ איז צו באקומען פאר עפעל, דרויד, און ווינדאוס  

  דער עפ ערמעגליכט פאר ניו יארקער צו געפונען און רופן א טעקסי סערוויס און סמארטפאנס.
געזעצן און   DWIעס שטעלט אויך צו אינפארמאציע אויף  פראגראמירן א "באשטימטע דרייווער" ליסטע.

  שטראפן, און אפילו א וועג אויף צו באריכטן א חשד פון אן אומפאיגע דרייווער. 
  

לויט דעם "אינסטאנץ פאר טראפיק זיכערהייט פארוואלטונג און פארשונג" ביי דעם אלבאני 
זענען געשעדיגט געווארן אין   5,151מענטשן געהארגעט געווארן און    251טעט זענען  אוניווערסי

מענטשן זענען געהארגעט   258נאך  .2019דרייוו׳ען אין  -קראכן דורך אנגעטרונקענע-אויטאמאביל
  קראכן.-פארבינדענע אויטאמאביל-געווארן אין דראג

  
מענטשן פאר אומפאיגע   203האבן טרופערס ארעסטירט  2020אויף מעמאריעל דעי סוף וואך אין 

קראכן, וועלכע האבן געפירט  -אויטאמאביל 457טיקעסט, און אויסגעפארשט  8,907דרייוו׳ען, דערלאנגט 
גענטורן איבער  אין צוגאב צו די ניו יארק סטעיט פאליציי וועלן פילע קאונטיס און א צו צוויי טויטפעלער.

  דעם סטעיט האבן אויך אנטייל גענומען אין דעם פאראיאריגן מעמאריעל דעי קאמפיין. 
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