
 
 גאווערנער קעטי האקול   9/22/2021  אויף תיכף ארויסצוגעבן:

 
 

  אויסשולן  צו זיך   מוניציפאליטעטן און סטודענטן  קאלעדזש יארק׳ס ניו דערמוטיגט האקול   גאווערנער
   סעיפטי קאמפוס אויף

    
  אויף פאקסירט ;"מאנאט זיכערהייט פייער קאמפוס" אלס סעפטעמבער אנערקענט  גאווערנער

  סעמעסטער הערבסט אנהייב  אין אפהאלט און   זיכערהייט פייער
    

 שנעל  אויף וויכטיג-קריטיש זענען   סיסטעמען דערשטיקונג און  דערשפירונג  פייער  פון  אינסטאלאציע
   לעבנס ראטעווען  און   באווארענען צו

    
גאווערנער קעטי האקול האט היינט ארויסגעגעבן א פראקלאמאציע דערקלערנדיג סעפטעמבער אלס  

ט אויף צו אויסשולן דעם פובליק וועגן די געפארן פון , וועלכס ציל"קאמפוס פייער זיכערהייט מאנאט"דער 
קאמפוס פארבינדענע האוזינג פייערס לענגאויס ניו יארק סטעיט. מיט׳ן אנהייב פון קלאסן אין פילע פון 
דער סטעיט׳ס קאלעדזשעס און אוניווערסיטעטן אין די פארלאפענע צוויי וואכן, האט גאווערנער האקול  

צו נעמען אין אכט זייער  -- איבערהויפט סטודענטן און דינגער    --יארקערס  שטארקן געבעטן פון ניו
   סביבה און אפשאצן זייערע וואוינונג פלעצער פאר פייער זיכערהייט מאסנאמען.

    
איצט אז ניו יארק׳ס קאלעדזש סטודענטן זענען שוין באזעצט, דערמוטיג איך זיי צו נעמען די צייט "

אטן צו פארזיכערן אז זיי וואוינען אין א פייער פארזיכערטער סביבה, בעפאר די ווינטער מאנ 
נעמען א  "  האט גאווערנער האקול געזאגט. "אומאפגעזעהן צו זיי שטייען איין אויפ׳ן קאמפוס צי נישט,

מעיטס וועגן פייער זיכערהייט קען זיין דער  -פאר קליינע שריטן צו אינפארמירן זיך און אייערע רום
   " גאנצער אונטערשייד אין א מצב פון לעבן און טויט.

  
 .  פראקלאמאציע לייענט דער 

    
פייער זיכערהייט, צי זאל  " במקום סטעיט פייער אדמיניסטראטאר דזשעימס בי. קעיבל האט געזאגט,

עס זיין אויפ׳ן קאמפוס אדער ערגעץ אנדערש, דארף זיין א הויפט זארג פאר סיי ווער עס וואוינט,  
לענגאויס דעם סטעיט. דאס נעמען קליינע   באזוכט, אדער דינגט, אין אדער נעבן קאלעדזש קאמפוסען

שריטן צו אידענטיפיצירן צוויי וועגן ארויסצוגיין פון א צימער און פארזיכערן אז רויך און קארבאן 
מאנאקסייד דערשפירער זענען פאסיג אינסטאלירט און ארבעטן אין דעם גאנצן רעזידענץ, קען אסאך  

   "פארבינדענע וואונדן אדער טויט.-ראויפטוהן אויף אפצוהאלטן פאטענציעלע פייע
  

פראצענט פון פאטאלע קאלעדזש סטודענט פייערס פאסירט אויסער׳ן  94איבער׳ן לאנד האבן ארום  
עס פייער אדמיניסטראציע. טראצדעם וואס פילע קאלעדזשעס און אוניווערסיטעטן -קאמפוס, לויט דער יו

-פ׳ןהאבן פארשידענע שטאפלען פון אלארמס, פייער ספרינקלערס, און טרענירונג געגעבן פאר אוי 
קאמפוס וואוינער, זענען אבער סטודענטן וואס וואוינען אויסער׳ן קאמפוס פערזענליך פאראנטווארטליך  

  פאר זייער זיכערהייט.

https://www.governor.ny.gov/sites/default/files/2021-09/Campus_Fire_Safety_Month_2021.pdf


פראצענט פון פאטאלע קאמפוס   58רויך אלארמס האבן געפעלט אדער זענען געטשעפעט געווארן אין  
  6ן פאסירט צווישן צוועלף ביינאכט און פראצענט פון פאטאלע קאמפוס פייערס האב 73פייערס. בערך 

 וואך )פרייטאג, שבת, און זונטאג(.  -פראצענט אויפ׳ן סוף 70אינדערפרי;  
  

צו העלפן פארמיידן אזעלכע אינצידענטן טוהט דער סטעיט צושטעלן עטליכע וויכטיגע עצות אפצושאצן  
   פארבינדענע האוזינג. -פייער זיכערהייט מאסנאמען פאר קאמפוס

  
   פאל: ערשטן דעם אין פייערס  ארמיידטפ

 אפילו אויפזיכט, קיין אן געקעכץ קיין נישט קיינמאל לאזן  און ערטער ערלויבטע אין  נאר קאכט •
  פייערס.  פארמישטע-סטודענט פון גורם הויפט א איז   קאכן וויילע. קורצע  א אויף

 שפילעריי קיין נישט איז  עס  פייערס. קאמפוס פון גורם צוויי  נומער דער איז   אונטערצינדן במזיד •
   פארברעכן.  א  איז  עס  פאס,ש א  אדער

  עלעקטרישע מאס די  איבער קיינמאל נישט  ניצט און היץ פון אוועק חפצים אנצינדעוודיגע האלטס •
  דורך  אנגעברענגט ווערן פייערס פילע סטריפס. פאווער  אדער קארדס,  עקסטענשען אוטלעטס, 
   לעמפלעך.   אדזשעןהאל און היטערס  ספעיס ווי מיטלען, הייצונג  און באלייכטונג באוועגיגע

 אין ווערן געניצט  נישט קיינמאל  זאלן  פלאמען אפענע מיט זאכן אנדערע  און ליכט, רייכערן, •
   וואוינונגען. סטודענט

 קאנטראלירן ספרינקלערס פייער אויסריכטונגען. ספרינקלינג  פולקאמע מיט וואוינונגען אויס זוכט •
  אנטלויפן. צו אויף צייט ראטעווען-לעבנס גיבן און פייער א

קענט און פראקטיצירט דער געביידע׳ס עוואקואציע פלאן, ווי אויך אלטערנאטיווען אויסוועגן. אויב  •
וואוינט איר אויסער׳ן קאמפוס, שאפט און פראקטיצירט א פייער אנטלויפן פלאן. קענט צוויי וועגן 

  ארויסצוגיין.
א הויז. פארזיכערט אז רויך אלארמס  טעסט רויך אלארמס יעדן חודש אין אן אפארטמענט אדער  •

זענען אינסטאלירט אין אלע שלאף ערטער, אינדרויסן פון אלע שלאף ערטער, און אויף יעדן 
  קיינמאלשטאק פון דער דירה אדער הויז. צי אויפ׳ן קאמפוס צו אויסער׳ן קאמפוס, נעמט נישט 

   אראפ די סמאוק אלארמס.
  קיינמאל נישט בלאקירט אפפאל. און חפצים פון ליידיג קארידארן און ערטער  געמיינזאם האלטס •

   וועגן. ארויסגאנג  די

  
פארבינדענע פייער זיכערהייט אין ניו יארק סטעיט, באזוכט דעם  - פאר מער אינפארמאציע וועגן קאמפוס

 . וועבזייטלאפיס פון פייער פרעווענשען און קאנטראל 
  

   קאנטראל און  פרעווענשען  פייער פון  אפיס  סטעיט  דעם וועגן 
ליפערט א ברייטע ריי סערוויסעס צו פייערלעשער,   קאנטראל און פרעווענשען פייער פון  אפיסדער 

עמערדזשענסי רעספאנדערס, סטעיט און ארטיגע רעגירונג אגענטורן, פובליק און פריוואטע 
  יארק ניו נדטייל פון דער ברייטערעראיז א שטא קאלעדזשעס, און ניו יארקער איינוואוינער. דער אפיס 

שטעלט צו פירערשאפט,  וועלכס   סערוויסעס עמערדזשענסי און סעקיוריטי היימלאנד פון דיוויזיע סטעיט
קאארדינאציע, און שטיצע פאר באמיאונגען אויסצומיידן, באשיצן אנטקעגן, גרייט צו מאכן, אפצורופן, און 

ון נאטורליכע קאטאסטראפעס,  געשאפענע א-איבערצוקומען פון טעראריזם און אנדערע מענטשן
  DHSESדראונגען, פייערס, און אנדערע עמערדזשענסיס. פאר מער אינפארמאציע, באזוכט דעם 

, אדער באזוכט ינסטעגרעםא דער, אטוויטער אויףNYSDHSES@ , פאלגט נאך  בלאט פעיסבוק
dhses.ny.gov.   

  

 ### 

 

http://www.dhses.ny.gov/Ofpc/alerts-bulletins/campus-fire/index.cfm
https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=024472a4-5ddf4be3-02468b91-000babd9fa3f-384877a515d5c0cf&q=1&e=173642fc-5ebc-4368-8d55-9a6b6d2937c5&u=http%3A%2F%2Flink.mediaoutreach.meltwater.com%2Fls%2Fclick%3Fupn%3DpjQa-2BN64lP9vDfdFCMUHoxxl1lzErW8WgIejhQmzoZkdKeKNITnXLZXH7kwdVP1oZchx_ycFUGOmj-2BzZRMCTo5aRQsTtbHaRNszE3JY68LBI3Tk750Vtf4jtwrQGZjDajc2gRfYQDGegy8mcO3fd3pJlzy2QsqXU3yvn5mgrP0HPe81AbgNAFqvrbz5c3efOKQa0kSs7zegK-2FPCuFwS0v9rGUM-2BFZJRe-2BE70VSL1S6BoeAsk8KcT-2BIxTGeaU8W6yVzf-2FH1T5JlSslnCrkTm1VHmkLfehLoPSMb6fjbd0L0YqpBHC3USGDkybfydfwbic-2BIqEI2u47xJfguzaS1-2FoAafZlJg85Q9Xe1PRzuCY87Lb6kSJ7KalKochF5rZ8AnyfC8vfYm-2B5NXAcZKL58SY3JK5FqqjD-2BnvzxLQbVXBV0zqqPo6HT-2FtiUitrlCccNBXomJ3-2FeC0GsnWBqXZ2LHx9E2Nuxg-3D-3D
https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=94869ecf-cb1da788-948467fa-000babd9fa3f-41c33bb0305d9128&q=1&e=173642fc-5ebc-4368-8d55-9a6b6d2937c5&u=http%3A%2F%2Flink.mediaoutreach.meltwater.com%2Fls%2Fclick%3Fupn%3DpjQa-2BN64lP9vDfdFCMUHoxxl1lzErW8WgIejhQmzoZkJSyMSE7PyOUrkC1gFi1KPxSgR_ycFUGOmj-2BzZRMCTo5aRQsTtbHaRNszE3JY68LBI3Tk750Vtf4jtwrQGZjDajc2gRfYQDGegy8mcO3fd3pJlzy2QsqXU3yvn5mgrP0HPe81AbgNAFqvrbz5c3efOKQa0kSs7zegK-2FPCuFwS0v9rGUM-2BFZJRe-2BE70VSL1S6BoeAsk8KcT-2BIxTGeaU8W6yVzf-2FH1T5JlSslnCrkTm1VHmkLfehLoPSMb6fjbd0L0YqpBHAy4xW2LjbQrfOLRvClK8bK7m6NGCJ24790ghUuRzYEu-2FOyST4SblZaCvsZHaVFRSRBk7Gf-2F42mhhhGETl-2FIHDNr84-2FCI5qLR9xEJi8aVtXB-2FXF2AnPFPNeTIP9AekY04f1FgoiwPRN69ok-2FrCjVYugl-2FW-2FeXu0O-2Fz0Iyc6aKvklg-3D-3D
https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=94869ecf-cb1da788-948467fa-000babd9fa3f-41c33bb0305d9128&q=1&e=173642fc-5ebc-4368-8d55-9a6b6d2937c5&u=http%3A%2F%2Flink.mediaoutreach.meltwater.com%2Fls%2Fclick%3Fupn%3DpjQa-2BN64lP9vDfdFCMUHoxxl1lzErW8WgIejhQmzoZkJSyMSE7PyOUrkC1gFi1KPxSgR_ycFUGOmj-2BzZRMCTo5aRQsTtbHaRNszE3JY68LBI3Tk750Vtf4jtwrQGZjDajc2gRfYQDGegy8mcO3fd3pJlzy2QsqXU3yvn5mgrP0HPe81AbgNAFqvrbz5c3efOKQa0kSs7zegK-2FPCuFwS0v9rGUM-2BFZJRe-2BE70VSL1S6BoeAsk8KcT-2BIxTGeaU8W6yVzf-2FH1T5JlSslnCrkTm1VHmkLfehLoPSMb6fjbd0L0YqpBHAy4xW2LjbQrfOLRvClK8bK7m6NGCJ24790ghUuRzYEu-2FOyST4SblZaCvsZHaVFRSRBk7Gf-2F42mhhhGETl-2FIHDNr84-2FCI5qLR9xEJi8aVtXB-2FXF2AnPFPNeTIP9AekY04f1FgoiwPRN69ok-2FrCjVYugl-2FW-2FeXu0O-2Fz0Iyc6aKvklg-3D-3D
https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=41f7a96c-1e6c902b-41f55059-000babd9fa3f-0710ac612f0ceb11&q=1&e=173642fc-5ebc-4368-8d55-9a6b6d2937c5&u=http%3A%2F%2Flink.mediaoutreach.meltwater.com%2Fls%2Fclick%3Fupn%3Dj9ZVEsSXecPmAdXv7amEx9b4j8v9OTvwtrH7-2FD0aTF25NVoOc-2FJVfdN5E-2FhK-2Fs110U5uX0BvMDhTfzXoEHDKyNLXW74wWW20vFV1AlZZv3XY62NUjlF-2BARjliX6jAbDvapIgI2i-2FEi84O9zkwb3keNAshHhLdIHuEM5hkj3-2F7Zc9x0yY7wtjPKflLvjurWE-2BG-2FbyQTaYK3-2Fnj-2FyxNbLcZs3xbqI2hCXEHVGLNKhat-2FCAsJj8-2FVt8sUYjPQUgBjgr9Tit_ycFUGOmj-2BzZRMCTo5aRQsTtbHaRNszE3JY68LBI3Tk750Vtf4jtwrQGZjDajc2gRfYQDGegy8mcO3fd3pJlzy2QsqXU3yvn5mgrP0HPe81AbgNAFqvrbz5c3efOKQa0kSs7zegK-2FPCuFwS0v9rGUM-2BFZJRe-2BE70VSL1S6BoeAsk8KcT-2BIxTGeaU8W6yVzf-2FH1T5JlSslnCrkTm1VHmkLfehLoPSMb6fjbd0L0YqpBHB2acYtEQgx2QEmFRIgo0W2HdcL-2BU48UCRJYD9ho04VpyrzEGMVEmyM4QH-2FqANIflVnPXumKq1qr-2FTAFYpmUuYAOp4RkjibCu5mYI8x0q5rEw0GwEz4BWJwSVo9elqo9U2vh75z5KMBq4JoCshFAOwk73NVg0Y773YYqBhdqIaQvw-3D-3D
https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=41f7a96c-1e6c902b-41f55059-000babd9fa3f-0710ac612f0ceb11&q=1&e=173642fc-5ebc-4368-8d55-9a6b6d2937c5&u=http%3A%2F%2Flink.mediaoutreach.meltwater.com%2Fls%2Fclick%3Fupn%3Dj9ZVEsSXecPmAdXv7amEx9b4j8v9OTvwtrH7-2FD0aTF25NVoOc-2FJVfdN5E-2FhK-2Fs110U5uX0BvMDhTfzXoEHDKyNLXW74wWW20vFV1AlZZv3XY62NUjlF-2BARjliX6jAbDvapIgI2i-2FEi84O9zkwb3keNAshHhLdIHuEM5hkj3-2F7Zc9x0yY7wtjPKflLvjurWE-2BG-2FbyQTaYK3-2Fnj-2FyxNbLcZs3xbqI2hCXEHVGLNKhat-2FCAsJj8-2FVt8sUYjPQUgBjgr9Tit_ycFUGOmj-2BzZRMCTo5aRQsTtbHaRNszE3JY68LBI3Tk750Vtf4jtwrQGZjDajc2gRfYQDGegy8mcO3fd3pJlzy2QsqXU3yvn5mgrP0HPe81AbgNAFqvrbz5c3efOKQa0kSs7zegK-2FPCuFwS0v9rGUM-2BFZJRe-2BE70VSL1S6BoeAsk8KcT-2BIxTGeaU8W6yVzf-2FH1T5JlSslnCrkTm1VHmkLfehLoPSMb6fjbd0L0YqpBHB2acYtEQgx2QEmFRIgo0W2HdcL-2BU48UCRJYD9ho04VpyrzEGMVEmyM4QH-2FqANIflVnPXumKq1qr-2FTAFYpmUuYAOp4RkjibCu5mYI8x0q5rEw0GwEz4BWJwSVo9elqo9U2vh75z5KMBq4JoCshFAOwk73NVg0Y773YYqBhdqIaQvw-3D-3D
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