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GUBERNATOR CUOMO ZAPOWIADA WALKĘ ZE SPOŻYWANIEM ALKOHOLU 
PRZEZ NIELETNICH PODCZAS LETNIEGO SEZONU KONCERTOWEGO  

 
Śledczy będą sprawdzać fałszywe dokumenty tożsamości, spożywanie alkoholu 

przez osoby nieletnie oraz sprzedaż alkoholu nieletnim  
 

Gubernator Andrew M. Cuomo ogłosił dziś, że stanowi śledczy będą patrolować 
popularne miejsca letnich koncertów, aby zwalczać przypadki spożywania alkoholu 
przez osoby nieletnie i posługiwania się fałszywymi dokumentami tożsamości w celu 
zakupu alkoholu. Począwszy od tego tygodnia i przez całe lato w CMAC w 
Canandaigua, Darien Lake Performing Arts Center, Saratoga Performing Arts Center, 
Jones Beach i Lakeview Amphitheater będzie prowadzona operacja „Prevent”. 
  
„Mieszkańcy Nowego Jorku toczyli ciężką walkę z COVID-19, a dzięki ich niezłomności 
możemy znów cieszyć się muzyką na żywo w znakomitych miejscach w całym stanie” – 
powiedział Gubernator Cuomo. „Ponieważ wciąż zmagamy się z tragediami 
minionego roku, apeluję do wszystkich o świętowanie w odpowiedzialny sposób. Dzięki 
tym wysiłkom śledczy wspólnie walczą z niebezpiecznym problemem i dbają o 
bezpieczeństwo mieszkańców Nowego Jorku”. 
  
Operacja „Prevent” to nieustanna próba powstrzymania i zapobiegania spożywaniu 
alkoholu przez nieletnich, promowania zdrowszych wyborów wśród młodych 
mieszkańców Nowego Jorku oraz poprawy bezpieczeństwa na drogach. Operację 
„Prevent” wspiera Komitet Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego (Traffic Safety 
Committee) pod przewodnictwem Gubernatora i prowadzony przez śledczych z 
Departamentu Pojazdów Silnikowych we współpracy z urzędem State Liquor Authority, 
Policją Stanową, Policją Parków Stanowych i lokalnymi organami ścigania. 

  
Mark J.F. Schroeder, komisarz DMV i przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa 
Ruchu Drogowego pod przewodnictwem Gubernatora, powiedział: „Nareszcie 
możemy znów cieszyć się letnimi koncertami – nie psujcie zabawy, posługując się 
fałszywym dowodem tożsamości. Nasi śledczy są ekspertami w wykrywaniu fałszerstw i 
posługują się najnowocześniejszym sprzętem do sprawdzania fałszywych dokumentów 
tożsamości. Nie ma znaczenia, jak dobrym osoba się posługuje, oni to zauważą, a 
takiej osobie zostaną postawione zarzuty. Oprócz kosztów prawnych związanych ze 
złamaniem zakazu spożywania alkoholu przez osobę nieletnią naraża ona siebie i 
innych na niebezpieczeństwo. Zwyczajnie nie warto tego robić”. 



Osoby poniżej 21. roku życia, które posługują się fałszywymi dowodami tożsamości, 
aby nabyć alkohol, mogą otrzymać mandat, a ich uprawnienia do kierowania pojazdem 
mogą zostać cofnięte na okres od 90 dni do jednego roku. W 2019 r. śledczy z wydziału 
DMV przeprowadzili kontrole egzekucyjne w 127 lokalizacjach w całym kraju. 
Przechwycono rekordową liczbę 918 fałszywych dowodów tożsamości i nałożono 
rekordową liczbę 1016 mandatów dla osób nieletnich próbujących nabyć alkohol. 

  
Według Urzędu Służb i Wsparcia w Zwalczaniu Uzależnień w stanie Nowy Jork 
(NYS Office of Addiction Services and Supports), nastolatkowie, którzy piją: 

• są bardziej narażeni na udział w wypadkach samochodowych, zatrucie 
alkoholowe, stają się sprawcami lub ofiarami morderstwa lub popełniają 
samobójstwo; 

• częściej stają się ofiarami lub sprawcami napaści fizycznej lub seksualnej w 
porównaniu z rówieśnikami, którzy nie piją; 

• popadają w konflikty z prawem, mają problemy w szkole lub przejawiają 
inne potencjalnie uzależniające zachowania, takie jak zażywanie 
narkotyków lub hazard. 

 
Przewodniczący State Liquor Authority, Vincent Bradley, powiedział: „Dzięki 
naszemu niezwykłemu postępowi w pokonywaniu COVID mieszkańcy stanu Nowy Jork 
mogą znowu wychodzić i cieszyć się letnimi koncertami, lecz przypominamy wszystkim, 
aby robić to odpowiedzialnie. Picie alkoholu przez osoby nieletnie prowadzi do 
lekkomyślnych zachowań, które zbyt często kończą się tragicznie, dlatego SLA 
pozostaje zaangażowane we współpracę z naszymi partnerami w egzekwowaniu 
prawa, aby uchronić nieletnich przed sięganiem po alkohol”. 
  
Nadkomisarz Policji stanu Nowy Jork Kevin P. Bruen powiedział: „Policja stanowa 
będzie nadal współpracować z naszymi partnerami, aby zapobiegać piciu alkoholu 
przez nieletnich oraz zapobiegać niepotrzebnym obrażeniom i zgonom, do których to 
może doprowadzić. Wyrażam uznanie dla naszych partnerów w tych staraniach. 
Wspólnie pracujemy nad zniechęcaniem, wykrywaniem i zatrzymywaniem nieletnich 
osób spożywających alkohol, a co najważniejsze, ratujemy życie”. 
 

Erik Kulleseid, Komisarz Urzędu ds. Parków, Rekreacji i Ochrony Zabytków, 
powiedział: „Chcemy, aby wszyscy fani muzyki mogli w pełni cieszyć się 
wspaniałymi salami koncertowymi w Jones Beach i Saratoga Spa State Park, 
jednak nie będziemy tolerować nielegalnego spożywania alkoholu w naszych 
parkach. Jestem wdzięczny naszym partnerom z agencji stanowych za pomoc w 
zapewnieniu bezpieczeństwa młodym ludziom i dostarczaniu pozytywnych wrażeń 
wszystkim bywalcom koncertów”. 

 
 
 



Mieszkańcy Nowego Jorku zmagający się z uzależnieniem lub ich bliscy mogą znaleźć 
pomoc i nadzieję, dzwoniąc pod bezpłatny, całodobowy numer HOPEline 1-877-8-
HOPENY (1-877-846-7369) lub wysyłając SMS o treści HOPENY (kod 467369). 
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