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גאווערנער ענדרו מ .קאומאו

גאווערנער קאומאו שרייבט אונטער לעגיסלאציע צו פארבאטן פובליק ארבעטסגעבער פון שטראפן
ארבעטער פאר פעלן פון דער ארבעטער צוליב סיבות פארבינדן מיט קאוויד19-
נייע געזעץ באשיצט פובליק באשעפטיגטע פון ווערן אפגעזאגט און אנדערע אומגינציגע דיסציפלין
אקציעס פאר ניצן קרענק-אורלויב אדער אנדערע פארגיטיג-צייט
בויט אויף קאוויד-פארבינדענע ארבעטער באשיצונגען אונטערגעשריבן אלס געזעץ דורך דעם
גאווערנער
גאווערנער ענדרו מ .קאומאו האט היינט אונטערגעשריבן לעגיסלאציע ( )S.4201-A/A.4063צו
פארבאטןן פאר פובליק ארבעטסגעבער פון צו שטראפן ארבעטער וואס ניצן קרענק-אורלויב אדער
אנדערע פארגיטיג-צייט פאר קוואראנטין ,מעדיצינישע באהאנדלונג ,אדער פאר אנדערע פארפעלונגען
פארבינדן מיט א קאוויד (COVID-19) 19-דיאגנאז אדער קאנטאקט.
״פון דער אנהייב פון דעם נאציאנעלן פובליק געזונטהייט קריזיס האבן מיר געטון אלץ מעגליך צו באשיצן
די ניו יארקער וואס האבן געדארפט אננעמען שאדן צוליב די שוועריגקייטן פון קאוויד,״ האט גאווערנער
קאומאו געזאגט .״קיינער זאל נישט דארפן ליידן א שטראף פאר פארפעלן ארבעט צוליב קאוויד ,און
אונטער די דאזיגע געזעץ וועט יעדע פובליק באשעפטיגע אין אונזער סטעיט באקומען די באשיצונגען
וועלכע עס קומט זיי  --אז זיי זאלן נישט דארפן ליידן אומ׳יושר׳דיגע קאנסעקווענצן פאר׳ן טון וואס איז
נייטיג צו באשיצן זיך און זייערע נאנטע און באליבטע.״
דער נייער מאסנאם בויט אויף קאוויד-פארבינדענע ארבעטער באשיצונגען אונטערגעשריבן אין דער
געזעץ דורך גאווערנער קאומאו ,אריינגערעכנט גאראנטירטע באצאלטע אורלויב פאר ניו יארקער אונטער
פארפליכטעטע אדער פארהיטנדע קוואראנטין צוליב קאוויד ,און גאראנטירט מען זאל קענען אראפנעמען
צייט פון דער ארבעט צו באקומען דעם וואקסין.
סענאטאר דייען סעווינא האט געזאגט ,״פאר טייל ארבעטער איז דער געדאנק פון ׳רעמאוט׳ ארבעט נישט
מעגליך ,אפילו במשך דער קאוויד 19-פאנדעמיע .אונזער נייטיגע ארבעטסקראפט ,אונזערע ערשטע
רעספאנדערס  --פאליציי ,פייערלעשער ,געזונטהייט-אפהיט ,און קארעקשענס  --קענען עס פשוט נישט טון
דורך דער אינטערנעט .פארדעם איז עס געווען שאקירנד צו הערן אז דער ניו יארק סיטי דעפארטמענט אוו
קארעקשענס האט גאר געשטראפט זייערע אייגענע ארבעטער פאר נאכפאלגן די פארארדנונגען וואס מיר
האב ן אנגענומען דאהי אין דעם סטעיט ניו יארק .אכט הונדערט דריי און ניינציג קארעקשען אפיצירן ,וועלכע
האבן גע׳טעסט פאזיטיוו און זענען געצווינגען געווען צו ניצן זייער קרענק-אורלויב צייט אויף אויסצופאלגן די
פארלאנגען פון דעם העלט דעפארטמענט ,זענען דערקלערט געווארן קראניש פארפעלער .דער באשלוס
ווערט פאררעכענט אלס אן אומגינציגער דיסציפלין אקציע וואס גייט אריין אין קראפט ווען אן אפיציר
פארפעלט  11טעג פון דער ארבעט  --א באשלוס וואס קען נעגאטיוו באטרעפן זייער טאג ,שטעלע
דערהייבונג ,שעה׳ן און מאכט פילע פון זיי אומבאשיצט פון פאטענציעל אפגעזאגט צו ווערן .איך דאנק
גאווערנער קאומאו פאר אונטערשרייבן דעם בילל אלס געזעץ און דערביי שיקן א קלארן אנזאג פאר אלע

פובליק ארבעטסגעבער אז מיר וועלן נישט טאלערירן די סארט שטראף אקציע קעגן ארבעטער וואס קומען
צו דער ארבעט און פאלגן נאך די געזעצן און פארארדנונגען וואס מיר שרייבן.
אסעמבלי מאן פיטער אבאטע האט געזאגט ,״עס דערפריידט מיר צו הערן אז דער גאווערנער שרייבט
אונטער מיין בילל ,וועלכע וועט באשיצן פובליק ארבעטער וועלכע זענען קראנק געווארן אין פארלויף פון
דעם קאראנעווירוס פאנדעמיע אדער זענען געקומען אין קאנטאקט מיט עמיצער מיט דעם קאוויד .19-די
ארבעטער קענען זיך יעצט שפירן זיכער ווען זיי היטן אפ זייער געזונט און דאס געזונט פון זייער פאמיליע
און דאס געזונט פון זייערע מיטארבעטער אן מורא האבן פון פאר׳קנס׳עט ווערן.״
 COBAפרעזידענט בעני באסציא דזר .האט געזאגט ,״אין נאמען פון אלע נייטיגע ניו יארק סיטי
קארעקשענס אפיצירן וואס האבן אן פחד סערווירט אונזער שטאט דורכאויס דער קאוויד 19-פאנדעמיע,
וועלכע האט שווער באטראפן אונזערע מיטגלידער ,דאנק איך גאווערנער ענדרו מ .קאומאו פאר׳ן
אונטערשרייבן היינט די הויפט וויכטיגע לעגיסלאציע ,וועלכע וועט פארמיידן פאר פובליק ארבעטסגעבער,
ווי דער ניו יארק סיטי דעפארטמענט אוו קארעקשענס ,פון נעמען סיי וועלכע דיסציפלין אדער שטראף
אקציעס קעגן פובליק ארבעטער פאר זייערע קאוויד-19-פארבינדענע פארפעלונגען .די לעגיסלאציע וועט
פאררעכטן דער אומ׳יושר וועלכע איז מיטגעמאכט געווארן דורך איבער  800פון אונזערע מיטגלידער,
וועלכע זענען באשטראפט געווארן פאר נעמען קרענק-אורלויב צוליב זייער קאוויד-19-פארבינדענע
סימפטאמס .איך וויל אויך אויסדריקן אונזער טיפע דאנקבארשאפט צו סענאטאר דייען סעווינא און
אסעמבלימאן פיטער אבאטע פאר׳ן אויפנעמען דעם קאמף מיט אונז און גיך דורכגעפירט די לעגיסלאציע
דורך דעם סענאט און דער אסעמבלי.״
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