
 
 גאווערנאר קעטי האוקאל   9/17/2021 אויף באלדיגע פובליקירונג:

 

 

גאווערנאר האוקאל שיקט ארויס ניו יארק סטעיט פייערלעשער מאנשאפט צו העלפן באקעמפן  
 וואלד פייערן אין מערב שטאטן  

  
DEC  בילדער פון די   –באגרוסט מאנשאפט צוריקקומענדיג פון גרינוואד פייער אין מינעסאטע

   דאמאנשאפט קען מען זעהן  
  

וואלד פייערלעשער אנגעפירט   20גאווערנאר קעטי האוקאל האט היינט אנאנסירט אז א מאנשאפט פון 
 Department ofדורך די ניו יארק סטעיט דעפארטמענט פון ענווייאראמענטאלע אפהיטונג )

Environmental Conservation, DEC פארט אראפ צו קאליפארניע וואו זיין וועלן זיך ארגאניזירן )
פארן געשיקט ווערן צו העלפן די אנגייענדע באמיאונגען צו באקעמפן די פייער אין די מערב שטאטן  בע

  פאר א משך פון צוויי וואכן.
  

וואלד פייערלעשער ביים   20גאווערנאר האוקאל האט אויך באגרוסט די צוריקקערנדע מאנשאפט פון 
פריער די וואך האט זיך   וואד פייער אין מינעסאטע.וואכיגע מיסיע צו קעמפן די גרינ-ענדע פון זייער צוויי

פון באקעמפן די דיקסי פייער אין קאליפארניע,   אומגעקערטוואלד רעינדזשער רַאבי מעקוס  DECדער 
פון באקעמפן די ַאלדער   אומגעקערטמייקעל בורקהאלדער און אום אוגוסט האט זיך וואלד רעינדזשער 

דער וואלד רעינדזשער טימאטי  DECקריק און טרעיל קריק פייערן אין מאנטענע. אין יולי האט זיך 
  אהיים נאכן אפגעשיקט ווערן צו די בוטלעג פייער אין ארעגאן.   אומגעקערטקארפענטער  

  
"איבער די גאנצע לאנד האבן מיר געזעהן די חורבנות אנגעברענגט דורך אונזער טוישנדע קלימאט אין  

ך בין שטאלץ צו אויפנעמען אהיים די מאנשאפט פון די פארעם פון בוזשעוונדע וואלד פייערן, און אי
וואלד פייערלעשער וועלכע האבן געארבעט אן אויפהער צו פארשטייטערן די  DECעקספערטן פון די 

כאטש נישט    –"איך בין דאנקבאר  האט גאווערנאר האוקאל געזאגט.גרינוואד פייער אין מינעסאטע", 
אז ניו יארק איז א היים צו אזויפיל איבערגעגעבענע מענטשן וועלכע זענען וויליג צו   –איבערראשט  

ענטעפערן די רוף ווען א קאטאסטראפע קומט אן, און איך בעהט פאר די זיכערע צוריקקער פון די  
  אנדערע קאמיוניטיס פון שאדן." באשיצן מאנשאפט וואס איז אויפן וועג צו קאליפארניע צו

  
DEC ,נישט קיין חילוק ווי סכנות'דיג די מיסיע איז, זענען די   קאמישאנער בעזיל סעגאס האט געזאגט"
DEC  ס באקאנטע וואלד פייערלעשער אייביג גרייט צו העלפן ווען נויטיג, דינענדיג סיי אויפן פייער ליניע'

און סיי הונטער די קוליסן אלץ עקספערטן אין אינצידענט קאמאנדירונג. איך דאנק זיי פאר זייער דינסט,  
ערגערט געווארן דורך יאריגע פארנומענע פייער סעזאן וואס איז פאר-באזונדערס דורכאויס די היי

  קלימאט טויש."
  

, און עס ברענט אין צפון מינעסאטע צווישן 15דער גרינוואוד פייער האט זיך אנגעהויבן אום אוגוסט 
. ביז די היינטיגע טאג האט די פייער 2און  1גרינוואד לעיק און די אינטערסעקשענס פון הייוועיס 

פראצענט אונטער   75און איז דערווייל בערך  אקער לאנד  27,000פארברענט אן אפגעשאצטע 
וואלד רעינדזשערס, אין צוגאב   DECדי צוריקקערנדע מאנשפאט רעכנט אריין צווישן זיך די  קאנטראל. 

'ס אפטיילונגען פון לאנד און  DECצו פייערלעשער וועלכע זענען טרענירט אין וואלד פייערן פון די 
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 ,divisions of Lands and Forests, Operationsונג )וועלדער, אפעראציעס און סכנות אפשטעל
and Remediation און אזוי אויך ערפארענע פייערלעשער וואלונטירן פון אינדרויסן פון די ,)DEC:  

  
 קעווין סלעיד, וואלד רעינדזשער, מאנשאפט הויפט, ָאלסטער קאונטי 
 סעינט לאורענס קאונטי  נעיטען שיע, וואלד רעינדזשער, אין טרענירונג פאר מאנשאפט הויפט,

 עווען דאנעגאן, וואלד רעינדזשער, סקווַאד הויפט, ווארען קאונטי  
 רענסעלעיער קאונטי  סטיוו דזשעקסאן, וואלד רעינדזשער, סקווַאד הויפט, 

 גערי מילער, וואלד רעינדזשער, סקווַאד הויפט, העמילטאן קאונטי  
 טיילער בריגס, פייערלעשער, אלבאני קאונטי  

 אפטיילונג פון לאנד און וועלדער, סעינט לאורענס קאונטי   DECדזשעימס קענעווארי, 
 Division of Fish andאפטיילונג פון פיש און ווילדע באשעפענישן ) DECדזשַאש טשָאוקעט, 

Wildlife  דעלעוועיר קאונטי ,) 
 לערי דעי, פייערלעשער, סטּובען קאונטי 

 אפטיילונג פון אפעראציעס, עלעגעיני קאונטי  DECשעי פאולקנער, 
 אפטיילונג פון לאנד און וועלדער, דאטשעס קאונטי   DECראבערט מעקענזי, 

 לאורען מארטין, פייערלעשער, ארענדזש קאונטי  
 ראבערט מעקפערסאן, פייערלעשער, אנאנדאגא קאונטי  

 אפטיילונג פון פיש און ווילדע באשעפענישן, טאמּפקינס קאונטי  DECקייל אלסאן,  
 קריסטיען ּפיטערסאן, פייערלעשער, סקָאוהערי קאונטי  

 ון וועלדער, ָאטסעגא קאונטי  אפטיילונג פון לאנד א DECטרעוויס ּפעטיט, 
 קרעיג סענטער, פייער לעשער, קאיוגע קאונטי  

 קאסאנדרא סטענפיעלד, פייערלעשער, אנאנדאגא קאונטי  
 אפטיילונג פון ענווייראמענטאלע סכנות אפשטעלונג, סערעטָאוגע קאונטי   DECדעניעל ווען,  

   שן, אנאנדאגא קאונטיאפטיילונג פון פיש און ווילדע באשעפעני DECטימאטי איטס, 
  

די לעצטע מאנשאפט פון ניו יארק סטעיט פייערלעשער האבן זיך ארויסגעלאזט צו מָארענָאו וועלי, 
די מאנשאפט באשטייט פון   קאליפארניע, וואו זיי וועלן זיך ארגאניזירן בעפארן ארויסגעשיקט ווערן.

אנד און וועלדער, (, ל Forest Protectionאפטיילונגען פון וואלד באשיצונג ) DECאיינגעשטעלטע פון די 
(,  Materials Managementפיש און ווילדע באשעפענישן, אפעראציעס, מאטעריאלן מענעדזשמענט ) 

  ענווייראמענטאלע סכנות אפשטעלונג, און אזוי אויך אנדערע ערפארענע פייערלעשער וואלונטירן.
  

מאנשאפטן זענען באצאלט אדער  אלע אויסגאבן פון די ארבעטסקראפט און פון די רייזע פון די ניו יארקע 
דירעקט דורך די פאראייניגטע שטאטן וואלד סערוויס אדער צוריקגעצאלט צו ניו יארק סטעיט אונטער א  

  געמיינזאמע הילף אפמאך צווישן שטאטן און פעדעראלע לאנד אגענטורן.
  

זייט פון די   וואלד פייערן אין די מערב שטאטן טוהען אנזייען חורבנות נישט נאר צו די מערב
איז גאנץ ניו יארק   20יולי אום  פאראייניגטע שטאטן, נאר זיי שעדיגן אויך ניו יארק'ס לופט'ס קוואליטעט.

סטעיט געווען אונטער א לופט קוואליטעט געזונטהייט אדווייזָארי צוליב גאר דינע שטויב מאטעריאן  
וועלכע זענען אנגעקומען פון פייערן אין קאנאדע און אין די מערב פאראייניגטע שטאטן. לופט קוואליטעט  

עטעריאלאגן זאגן פאר אז די שטאפלען פון מ DECגעזונטהייט אדווייזָאריס ווערן ארויסגעגעבן ווען 
פארפעסטיגונג, פון ָאוזָאן אדער פון דינע שטויב מאטעריאלן, זענען ערווארטעט צו אריבערגיין א לופט  

. זיין אויסגעשטעלט צו די גאר קליינע  100( פון Air Quality Index, AQIקוואליטעט אינדעקס )
געזונט עפעקטן, ווי צ.ב.ש. טשעפען די אויגן, נאז, און   טערמיניגע-מאטעריאל קען ברענגען צו קורץ

זיין אויסגעשטעלט צו העכערע שטאפלען גאר   האלז, היסן, ניסן, רונענדיגע נאז, און קורצע אטעם.
קליינע מאטעריאלן קען אויך ערגער מאכן מעדיצינישע צושטאנד ווי צ.ב.ש. אסטמא, און הארץ 

https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=37c88d00-6853b462-37ca7435-000babd9069e-f2d2ccf7eb867d2b&q=1&e=5e6a5255-8fcc-43b2-825a-78fff6ac1949&u=https%3A%2F%2Furldefense.com%2Fv3%2F__https%3A%2Fwww.dec.ny.gov%2Fpress%2F123430.html__%3B%21%21MQuuhw%21gtUtjKuR2UrZ3GX0FBsBDNEX2Fbz9EhyGZ7XhOgtTo0cju0CaMxSPK_kV04BJPUwm4x1K2k%24
https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=37c88d00-6853b462-37ca7435-000babd9069e-f2d2ccf7eb867d2b&q=1&e=5e6a5255-8fcc-43b2-825a-78fff6ac1949&u=https%3A%2F%2Furldefense.com%2Fv3%2F__https%3A%2Fwww.dec.ny.gov%2Fpress%2F123430.html__%3B%21%21MQuuhw%21gtUtjKuR2UrZ3GX0FBsBDNEX2Fbz9EhyGZ7XhOgtTo0cju0CaMxSPK_kV04BJPUwm4x1K2k%24
https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=37c88d00-6853b462-37ca7435-000babd9069e-f2d2ccf7eb867d2b&q=1&e=5e6a5255-8fcc-43b2-825a-78fff6ac1949&u=https%3A%2F%2Furldefense.com%2Fv3%2F__https%3A%2Fwww.dec.ny.gov%2Fpress%2F123430.html__%3B%21%21MQuuhw%21gtUtjKuR2UrZ3GX0FBsBDNEX2Fbz9EhyGZ7XhOgtTo0cju0CaMxSPK_kV04BJPUwm4x1K2k%24


ארזעצן ווייטער ארויסצוגעבן אדווייזָאריס יעדע מאל וואס עס  ניו יארק סטעיט וועט פ קראנקהייט.
   פאדערט זיך צוליב די אומשטענדן כדי צו העלפן באשיצן די פובליק געזונטהייט.

  
האט ניו יארק ארויסגעשיקט איר ערשטע פייערלעשער מאנשאפט, ארויסצוהעלפן מערב  1979אין 

זענען איינס אדער צוויי מאנשאפט מיטגלידער געשיקט   שטאטן מיט ריזיגע וואלד פייערן. דורכשניטליך
געווארן לויט ווי עס נויטיגט זיך אויף ארויסצוהעלפן מיט וויילדפייערס יעדעס יאר. אין צוגאב צו העלפן 

ברענגען וואלד פייערן אונטער קאנטראל און מינימיזירן שאדנס טוהען די מאנשאפטן זיך איינשאפן 
ס קען גענוצט ווערן צו באקעמפן וואלד פייערן און באהאנדלען אלע סארטן  ווערדפולע ערפארונג ווא

  סכנות'דיגע אינצידענטן אין ניו יארק. 
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