
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2.1נומער 

 

 ר  ע ד ר א  וו י ט  ו י ק ע ז ע ק

בראנקס, דוטשעס, קינגס, נעסאוי, ניו יארק, אראנדזש, ּפוטנעם,  פארצוזעצן דער דעקלעראציע פון א דיזעסטער עמערדזשענסי אין די קאונטיס פון 

 קווינס, ריטשמאנד, ראקלענד, סופאלק, סוליווען, אולסטער, וועסטשעסטער און באהאפטענע קאונטיס

לע אומשטענדן  דעּפרעשען ׳איידע׳ געשאפן געפארפו - טרָאּפישע -און אנגייענדיג דערנאך האט ּפָאוסט   2021,  1, אום סעפטעמבער  אזוי ווי

  אין ניו יארק סטעיט וועלכס האט געשטעלט אין באלדיגע געפאר פובליק טראנספארטאציע, יוטיליטי סערוויס, פובליק געזונטהייט, און פובליק 

אקלענד, סופאלק, בראנקס, דוטשעס, קינגס, נעסאוי, ניו יארק, אראנדזש, ּפוטנעם, קווינס, ריטשמאנד, רזיכערהייט סיסטעמס אינערהאלב די קאונטיס  

 סוליווען, אולסטער, וועסטשעסטער, און באהאפטענע קאונטיס;

די דאזיגע אומשטענדן האבן געברענגט   א מבול פון רעגנגאס און פארפלייצונג.פראדוצירט  , טראפישע שטורעם ׳איידע׳ האטאזוי ווי

פלָאד אינצידענטן, ראוד פארשליסונגען, רייזע  -ענערגיע אויסלעש אינצידענטן, אראפגעפאלענע ביימער, לאקאליזירטע פלעש 31,300איבער  

די פובליק געזונטהייט און    צושטערונגען, און שאדנס פאר פובליק און פריוואטע אייגנטום לענגאויס די אפעקטירטע ערטער, דראענדיג דערמיט

 זיכערהייט; 

אויף צו דערקלערן א סטעיט דיזעסטער  2, האב איך ארויסגעגעבן עקזעקיוטיוו ארדער  2021,  2, אום סעפטעמבער  אזוי ווי

בראנקס, דוטשעס, קינגס, נעסאוי, ניו יארק, אראנדזש, ּפוטנעם, קווינס, ריטשמאנד, ראקלענד, סופאלק, עמערדזשענסי אינערהאלב די קאונטיס פון  

 סטער און באהאפטענע קאונטיס.סוליווען, אולסטער, וועסטשע

גאווערנער פון דער סטעיט ניו יארק, דורך די אויטאריטעט באפולמעכטיגט אין מיך דורך דער  יעצט, דעריבער, טוה איך, קעטי האקול,  

ד פארלענגערן דער סטעיט  פון דער עקזעקיוטיוו געזעץ, אצינ   B-2פון ארטיקל  28קאנסטיטוציע און די געזעצן פון דער סטעיט ניו יארק און טייל  

און פארזעצן די טערמינען, באדינגונגען, און אפשטעלונגען אנטהאלטן אין    2דיזעסטער עמערדזשענסי ווי פארגעלייגט אין דעם עקזעקיוטיוו ארדער  

 ; 2021,  17ביז אקטאבער    2עקזעקיוטיוו ארדער נומער  

פון דער עקזעקיוטיוו געזעץ אויף צו צייטווייליג  B-2פון ארטיקל  a-29רך טייל דורך דער אויטאריטעט באפולמעכטיגט אין מיר דו אין צוגאב,

ענטור אין אפצושטעלן אדער ענדערן סיי וועלכע שטאטוט, לאקאלע געזעץ, פארארדענונג, סדר, אדער רעגולאציע, אדער טיילן דערפון, פון סיי וועלכע אג 

דאס אויספאלגן פון אזא שטאטוט, לאקאלע געזעץ, פארארדענונג, סדר, אדער רעגולאציע וועט   לויף פון א סטעיט דיזעסטער עמערדזשענסי, אויב

נייטיג  אפשטעלן, אפהאלטן, אדער שטערן די שריטן וועלכע זענען נייטיג אויף זיך דורכצוקומען מיט דער דיזעסטער עמערדזשענסי אדער, אויב עס זאל

ורכקומען מיט אזא דיזעסטער, טוה איך אצינד צייטווייליג ענדערן, פאר דער צייט אפשניט פון דעם דאטום פון זיין, צו העלפן אויף בייצושטיין און זיך ד

 , די פאלגענדע געזעצן: 2021, 17דעם עקזעקיוטיוו ארדער ביז נאך אקטאבער 

פון דער סטעיט פינאנץ געזעץ אויף ווי ווייט עס איז נויטיג אויף מער נישט צו פארלאנגען דער צושטימונג פון דער אטוירני    S-179טייל  •

 גענעראל און דער סטעיט קאמפטראלער פאר אזעלכע קאנטראקטן וואס זענען נויטיג אויף זיך אפצורופן צו דער עמערדזשענסי.

 

 

און דער פארהאלטענער זיגל פון דעם סטעיט אין דער   ג ע ג ע ב ן   אונטער מיין האנט

שטאט אלבאני דעם זיבעצנטן טאג אין סעפטעמבער אין דעם יאר צוויי 

 טויזנט איין און צוואנציג. 

 

 

  דורך דער גאווערנער

 

 סעקרעטאר פאר דעם גאווערנער 


