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צו דערקלערן א דיזעסטער עמערדזשענסי אין די קאונטיס פון דער בראנקס ,קינגס ,ניו יארק ,ריטשמאנד און קווינס צוליב אומשטענדן
ביי רייקערס איילענד קארעקשען צענטער

אזוי ווי ,דער ׳רייקערס איילענד קארעקשענעל צענטער׳ שטייט אויס א שווערע שטאב מאנגל אין לעצטערע מאנאטן;
אזוי ווי ,די אומשטענדן אין די איינריכטונגען האבן געפירט צו אן אומזיכערע ,לעבנס-דראענדע צושטאנד סיי פאר די ארעסטאנטן און סיי פאר
דער שטאב;
אזוי ווי ,א פעדעראלע אויפזעהער באשטימט אויפצוזעהן דער קארעקשענעל צענטער באריכטעט אן ״איינגעגעסענע שטאפל פון אומ׳סדר און
בהלה,״ אין די איינריכטונגען אין איר עלעפטן באריכט פון דער ׳נונעז אינדעפענדענט מאניטאר׳;
אזוי ווי ,עס איז דא א געהעכערטע צאל טויטפעלער פון ארעסטאנטן ביי רייקערס איילענד היי־יאר;
אזוי ווי ,עס עקזיסטירט א נויט צו פארגרינגערן דער באניץ פון ווירטועלע געריכט ערשיינונגען צו פארשנעלערן פראצעדור און צו איבער-
אלאקירן קארעקשענס דעפארטמענט שטאב פון טראנספארטאציע און פראדוקציע פון פארדעכדיכטע צו האוזינג אויפזיכט און זיכערהייט;
יעצט ,דעריבער ,טוה איך ,קעטי האקול ,גאווערנער פון דער סטעיט ניו יארק ,דורך די אויטאריטעט באפולמעכטיגט אין מיר דורך דער
קאנסטיטוציע פון דער סטעיט ניו יארק און טייל  28פון ארטיקל  2-Bפון דער עקזעקיוטיווע געזעץ ,דערקלערן אצינד אז א דיזעסטער איז פארקומען און איז
אנגייענד אויף וועלכע אפעקטירטע לאקאלע רעגירונגען קענען זיך נישט אפרופן ווי עס נויטיגט זיך .דעריבער טוה איך אצינד דערקלערן א סטעיט דיזעסטער
עמערדזשענסי ,אנגעהויבן סעפטעמבער  2021 ,28און ביז ווייטערדיגע מעלדונג אין בראנקס ,קינגס ,ניו יארק ,ריטשמאנד און קווינס קאונטיס; און
ווייטער ,דורך די אויטאריטעט באפולמעכטיגט אין מיך דורך אפטייל  29-aפון ארטיקל  2-Bפון דער עקזעקיוטיוו געזעץ צייטווייליג
אפצושטעלן סיי וועלכע שטאטוט ,לאקאלע געזעץ ,פארארדענונג ,סדר ,אדער רעגולאציע ,אדער טיילן דערפון ,אין פארלויף פון א סטעיט דיזעסטער
עמערדזשענסי ,אויב דאס אויספאלגן וועט אפשטעלן,אפהאלטן ,אדער שטערן די שריטן וועלכע זענען נייטיג אויף זיך דורכצוקומען מיט דער דיזעסטער
עמערדזשענסי ,טוה איך אצינד אפשטעלן און ענדערן דאס פאלגענדע ,ביז נאך אקטאבער :2021 ,28
•

ארטיקל  182פון דער קרימינאל פראצעדור געזעץ אויף ווי ווייט נויטיג צו ערלויבן א געריכט מוותר צו זיין אויף פערזענליכע
ערשיינונגען אויף סיי וועלכע פארטיי אדער עדות-זאגער און אויספירן דורך עלעקטראנישע ערשיינונגען )i( :אויסער פאר גוטע
סיבה געוויזן ,סיי וועלכע ערעינמענט אין סופרים קאורט אויף אן אינדייטמענט אדער סופעריאר קאורט אינפארמאציע ,קאלענדאר
רוף ,געריכט קאנפערענץ אדער מאושען ארגומענט; ( )iiאויפ׳ן באדינג אז דער פארדעכטיגטער איז איינשטימיג ,סיי וועלכע ּפליע,
אורטייל ,אדער עדות-זאגן אין דעם גרענד דזשורי דורך א פארדעכטיגטער; און ( )iiiאויפ׳ן באדינג אז דער פארדעכטיגטער און
דער פראקורירער זענען איינשטימיג ,סיי וועלכע באווייז היערינג אדער געריכט פראצעס אן א דזשורי.
ג ע ג ע ב ן אונטער מיין האנט און דער פארהאלטענער זיגל פון דעם
סטעיט אין דער שטאט אלבאני דעם אכט און צוואנציגסטן
טאג אין סעפטעמבער אין דעם יאר צוויי טויזנט איין און
צוואנציג.
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