
 
 גאווערנער ענדרו מ. קאומאו    7/19/2021  אויף תיכף ארויסצוגעבן:

 
 

גאווערנער קאומאו אנאנסירט קרעקדאון אויף טרונקען דורך אינגע מענטשן במשך דעם זומער  
 קאנצערט סעזאן  

   
די, מינדעריעריגע טרונקען, און דאס פארקויפן  -אויספארשער וועלן נאכזוכן פאר פאלשע איי

 אלקאהאל פאר מינדעריעריגע 
   

גאווערנער ענדרו מ. קאומאו האט היינט געמאלדן אז סטעיט אויספארשער וועלן זיין אויף דער וואך ביי  
פאפולערע זומער קאנצערט ערטער זיך נעמען צו כאפן מינדעריעריג טרונקען און דאס באניץ פון פאלשע  

׳אפעראציע אפהאלט׳  די צו קויפן אלקאהאל. אנגעהויבן דעם וואך און דורכאויס דעם זומער וועט -איי
סי אין קאנאנדייגווא, ׳דעריען לעיק פערפארמינג  -עי -עם-אינפארסירונג אקציעס אפגעהאלטן ווערן ביי סי

ארטס צענטער׳, דער ׳סאראטאגע פערפארמינג ארטס צענטער׳, דזשאנס ביעטש, אןו דער לעיקוויו  
 אמפיטעאטער.  

   
, און צוליב זייער פעסטקייט קענען מיר  19-״ניו יארקער האבן שטארק געקעמפט קעגן קאוויד

ווידעראמאל געניסן פון לעבעדיגע מוזיק ביי די אויסגעצייכנטע צוזאמטרעף־פלעצער לענגאויס דעם  
״אין דער צייט וואס מיר גייען ווייטער איבערצוקומען די    האט גאווערנער קאומאו געזאגט.סטעיט,״ 

איך יעדן איינעם זיך משמח צו זיין מיט  טראגעדיעס פון דעם לעצטיגן יאר, דערמוטיג
פאראנטווארטליכקייט. דורך די אינפארסירונג אונטערנעמונג טוען אויספארשער ארבעטן אינאיינעם אויף  

 צו באקעמפן א געפארפולע פראבלעם און האלטן ניו יארקער פארזיכערט.״  
   

ן און פארמיידן מינדעריעריגע  אפעראציע ׳פרעווענט׳ איז אן אנגייענדע אונטערנעמונג אפצושטעל
טרונקען, דערהייבן געזונטערע באשלוסן צווישן אינגערע ניו יארקער, און פארבעסערן ראודוועי  

אפעראציע ׳פרעווענט׳ ווערט געשטיצט דורך דעם גאווערנער׳ס טראפיק סעיפטי קאמיטע און   סעיפטי.
יהיקלס מיט קאאפעראציע פון דעם  געפירט דורך אויספארשער פון דעם דעפארטמענט אוו מאטאר וו

 סטעיט ליקור אויטאריטעט, סטעיט פאליציי, סטעיט פארק פאליציי, און לאקאלע געזעץ אינפארסירער.  
   

ווי קאמישענער און טשערמאן פון דעם גאווערנער׳ס טראפיק -עם-מארק דזש. עף. שראודער, די
 --מקערן צו געניסן פון זומער קאנצערטן ״מיר קענען זיך ענדליך אוסעיפטי קאמיטע, האט געזאגט, 

אונזערע אויספארשער זענען מומחים אויף    די.-צושטערט נישט דעם פארגעניגן דורך ניצן א פאלשע איי
צו דערשפירן פעלשעריי, און זיי ניצן טעכנאלאגיש פארגעשריטענע אויסריכטונגען צו באשטעטיגן פאלשע 

יר מיינט אייערס איז, זיי וועלן אייך כאפן און איר וועט אנגעקלאגט די. עס מאכט נישט אויס ווי גוט א-איי
ווערן. אויסער די לעגאלע קאסטן פון מינדעריעריג טרונקען לייגט איר אויך זיך און אנדערע אין געפאר.  

 עס לוינט זיך פשוט נישט.״  
 

די צו קויפן  -יג פאלשע אייוואס וועלן געפונען ווערן ניצנד 21די וועלכע זענען אונטער דעם עלטער פון 
אלקאהאל קענען באקומען א טיקעט און זייערע לייסענסעס קענען אפגעשטעלט ווערן פאר א מינימום פון  

ווי אויספארשער אויסגעפירט אינפארסירונג אקציעס -עם-האבן די 2019טעג אדער ביז איין יאר. אין  90
די זענען פארכאפט געווארן און  -פאלשע איי 918ערטער לענגאויס דעם סטעיט. א רעקארד צאל  127ביי 



סייטעישענס דערלאנגט געווארן צו מענטשן וואס האבן פרובירט צו קויפן   1,016א רעקארד צאל 
 אלקאהאל אלס מינדעריעריגע.  

   
לויט דעם נ.י. סטעיט אפיס פאר עדיקשען סערוויסעס און שטיצע זענען מינדעריעריגע וואס טרונקען מער  

 :  עלול צו

קראך אינצידענטן, ליידן אלקאהאל פארגיפטיגונג, באגיין אדער ווערן  -זיין אריינגעמישט אין קאר •
   מארד. -א קרבן פון א מערדעריי אדער זעלבסט

ווערן באטראפן אדער באגיין א פיזישע אדער סעקסועלע אטאקע, אין פארגלייך צו אנדערע אין   •
   די זעלבע יארן וועלכע טרונקען נישט. 

זיך אנשטויסן אין דער געזעץ, האבן פראבלעמען אין סקול, אדער אנטיילנעמען אין אנדערע   •
  דער געמבלינג.פאטענציעלע עדיקטיוו אויפפירעכטס ווי צ.ב.ש. דראג באניץ א

  
״א דאנק אונזער מערקווירדיגע  סטעיט ליקור אויטאריטעט טשערמאן ווינסענט ברעדלי האט געזאגט, 

פארשריטן אין צוריקשלאגן קאוויד קענען ניו יארקער ווידעראמאל ארויסגיין און האבן דעם פארגעניגן פון  
אזוי ווי    טון מיט פאראנטווארטליכקייט.  זומער קאנצערטן, אבער מיר דערמאנען פאר יעדן איינעם דאס צו

מינדעריעריג טרונקען פירט צו צעווילדעוועטע אויפפירעכטס וועלכע ענדיגט זיך צו אפט מיט טראגישע  
עי אנטשלאסן צו ארבעטן מיט אונזערע מיטארבעטער אין געזעץ  -על-קאנסעקווענצן, בלייבט דער עס

 הענט פון מינדעריעריגע.״   אינפארסירונג אוועקצוהאלטן אלקאהאל פון די
   

״דער סטעיט פאליציי וועט  ניו יארק סטעיט פאליציי סופעראינטענדענט קעווין פ. ברוען האט געזאגט, 
ווייטער ארבעטן מיט אונזערע מיטארבעטער אפצוהאלטן מינדעריעריג טרונקען און פארמיידן די זינלאזע 

יך אפלאדיר אונזערע מיטארבעטער אין דעם באמיאונג.  פארוואונדן און טויטפעלער עס קען צוברענגען. א
מיר ארבעטן אלע אינאיינעם אפצורעדן, נאכצושפירן, און צו דערכאפן מינדעריעריגע אלקאהאל באניצער 

 און, דאס וויכטיגסטע, מיר ראטעווען לעבנס.״  
  

ייד האט אפיס פון פארקס, פארוויילונג, און היסטארישע אפהיטונג קאמישענער עריק קולעס
״מיר ווילן אז אלע מוזיק ליבהאבער זאלן האבן דעם פולסטן פארגעניגן פון די וואונדערבארע  געזאגט, 

קאנצערט פארקומענישן ביי דזשאנס ביעטש און סאראטאגע ספא סטעיט פארק, אבער אומלעגאלע 
פאר דאס אלקאהאל באניץ אין אונזערע פארקס וועלן נישט טאלערירט ווערן. איך בין דאנקבאר 

מיטארבעטן פון אונזערע סטעיט אגענטור מיטארבעטער צו העלפן האלטן אינגע מענטשן אומגעשעדיגט 
 און צו פארזיכערן אז אלע קאנצערט אנטיילנעמער האבן א פאזיטיווע דורכלעבעניש.״ 

  
ניו יארקער וועלכע ראנגלען זיך מיט אן עדיקשען, אדער וואס האבן באליבטע וואס ראנגלען זיך, קענען  

טעג א   7שעה א טאג און  24ליין -פרי האָוּפ-געפונען הילף און האפענונג דורך רופן דעם סטעיט׳ס טאל
-)שארט HOPENY( אדער דורך טעקסט׳ן 1-877-846-7369)אדער  HOPENY-1-877-8וואך אויף  

 (.  467369אוד ק
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