
 
 גאווערנער קעטי האקול   10/7/2021  אויף תיכף ארויסצוגעבן:

 
 

גאווערנער האקול אנאנסירט סטעיט און לאקאלע פאליציי זיך נעמען צו כאפן סּפיעדינג און  
 אומפעאיגע דרייוו׳ען איבער ׳קאלומבוס דעי וויקענד׳  

   
, וועט צילן אומזיכערע  12ביז אקטאבער  7אינפארסירונג פעריאד צו לויפן פון אקטאבער 

 לידעי וויקענד  אויפפירעכטס ביים דרייוו׳ען דורכאויס דער הא
   

גאווערנער קעטי האקול האט היינט געמאלדן אז די ניו יארק סטעיט פאליציי וועט זיך אנשליסן מיט 
ארטיגע געזעץ אינפארסירער אויף ספעציעלע טראפיק אינפארסירונג פאר׳ן קומענדן ׳קאלומבוס דעי׳  

בוס דעי׳ קאמפיין  דער ׳קאלומ וואך, און זיך נעמען שטרענג צו סּפיעדינג און אומפעאיגע מאטאריסטן.-סוף
. טרופערס  12, און לויפן ביז דינסטאג, אקטאבער 7וועט זיך אנהויבן דאנערשטאג, אקטאבער 

ערווארטען געהעכערטע טראפיק צוליב די האלידעי וויקענד און הערבסט טוריזם, וועלכע שטעלן פאר  
אין מערב ניו יארק )טרופ   צוגעגעבענע ריזיקעס אויף די וועגן. די אינפארסירונג דעטאל וועט פארקומען 

A (, נארט קאנטרי )טרופB  (, סירעקיוס ראיאן )טרופD (, די קעטסקילס )טרופF און דער קאפיטאל ,)
 (.  Gראיאן )טרופ 

   
״די טראגישע קאנסעקווענצן פון אומפעאיגע און צעווילדעוועטע דרייוו׳ען קען מען פארמיידן אויב מיר  

האט גאווערנער האקול  מאכן אלע סעיפטי אונזער העכסטע פריאריטעט הינטערן רעדל,״ 
  ״איך שליס מיך אן מיט געזעץ אינפארסירער צו דערמאנען פאר אלע דרייווערס צו הארכן די  געזאגט.

אנגעוויזענע סּפיעד לימיטס, און זיך רוקן אין די זייט פאר עמערדזשענסי און מעינטענענס וויהיקלס, און  
קיינמאל נישט דרייוו׳ען אומפעאיגערהייט. דורך זיך פירן פאראנטווארטליך קענען מיר פארמיידן די  

 זינלאזע טראגעדיעס אויף אונזערע וועגן.״  
   

וואך קענען ערווארטען אנצוטרעפן סאּברייעטי טשעקּפוינטס און מער  -וףמאטאריסטן וואס פארן דעם ס
DWI  פאטראלס. געזעץ אינפארסירער וועלן אויך אויסזוכן מאטאריסטן וואס ניצן זייערע טעלעפאנס

אדער אנדערע עלעקטראנישע דעווייסעס בשעת׳ן זיצן הינטער׳ן רעדל. דרייווערס זאלן אויך געדענקן  
 ער״ פאר עמערדזשענסי און העזערד וויהיקלס אפגעשטעלט אויף דער זייט פון ראוד.  ״רוקט אייך אריב

   
טרופערס וועלן ניצן סיי אנגעצייכנטע סטעיט פאליציי וויהיקלס און באהאלטענע אידענטיטעט טראפיק  

  ( אויטאס אלס טייל פון דער קרעקדאון אויף צו קענען גרינגער אידענטיפיצירן CITEאינפארסירונג )
אויטאס ערלויבן פאר׳ן טרופער צו בעסער אבזערווירן   CITEמאטאריסטן וועלכע פארלעצן דאס געזעץ. 

טעגליכע טראפיק אבער קענען  -די אויטאס ווערן איינגעבלענדעט מיט די טאג  דרייוו׳ען פארלעצונגען. 
 ערן אנגעצינדן.  קלאר אנערקענט ווערן אלס עמערדזשענסי וויהיקלס ווען די עמערדזשענסי לעמפלעך וו

   
״אין לויף פון דער קאמפיין, וועלן סטעיט טרופערס  סופעראינטענדענט קעווין פ. ברוען האט געזאגט, 

און אונזערע געזעץ אינפארסירער מיטארבעטער זיין העכסט אנזעענד און וועלן זוכן מאטאריסט וואס 
רא טאלעראנץ פאר די וועלכע שטעלן  ווי אלעמאל, האבן מיר זע דרייוו׳ען אויף אן אומזיכערע אופן.

 אנדערע אין געפאר דורך דרייוו׳ען אומ׳אחריות׳דיג.״  
   



מארק דזש. עף. שראודער, קאמישענער פון דער דעפארטמענט אוו מאטאר וויהיקלס און פארזיצער  
״סּפיעדינג און אומפעאיגע  ( האט געזאגט,  GTSCפון דער גאווערנער׳ס טראפיק סעיפטי קאמיטע )

פראצענט פארמיידליך און שטעלט אין   100ייוו׳ען זענען אומ׳אחריות׳דיגע אויפפירעכטס וואס זענען דר
געפאר יעדער וואס ניצט אינאיינעם די וועגן. איך וויל אויך באדאנקען אונזערע צוזאמענארבעטער אין 

    וועגן.״ געזעץ אינפארסירונג פאר זייער אנטשלאסנקייט צו פארזיכערן סעיפטי אויף אונזערע
   

אין לויף פון דער פאראיעריגע ׳קאלומבוס דעי׳ אינפארסירונג פעריאד, האבן סטעיט פאליציי און ארטיגע  
פאר סּפיעדינג    11,618טיקעטס, אריינגערעכנט  44,016געזעץ אינפארסירער דערלאנגט א סך הכל פון 

 פאר אומפעאיגע דרייוו׳ען.   941און 
   

נט אלע מאטאריסטן צו זיין זיכער, נישט טרונקען און דרייוו׳ען, אוועק לייגן די  די סטעיט פאליציי דערמא
מאביל טעלעפאנס בשעת׳ן דרייוו׳ען, הארכן די סּפיעד לימיטס, און אריינ׳באקל׳ען אלע מיטפארער. די  

הויפט ציל פון דער איניציאטיוו איז צוריקצוהאלטן אומזיכערע דרייוו׳ען געפירעכצער און העכערן  
 באוואוסטזיניגקייט וועגן די וויכטיגקייט פון טראפיק סעיפטי.  

   
און דער ניו יארק סטעיט   GTSC. דער GTSCדער איניציאטיוו איז אין טייל פינאנצירט דורך דער 

DWI-STOP   ״פאנדעישען דערמאנען פאר מאטאריסטן אז זייערHave a Planאיז צו   ״ מאביל עפ
באקומען פאר ׳עפל׳, ׳דראויד׳ און ׳ווינדאוס׳ סמארטפאנס. דער עפ ערמעגליכט פאר ניו יארקער צו  

שעיר סערוויס און פראגראמירן א דעזיגנירטע דרייווער ליסטע. עס  -טרעפן און רופן א טעקסי אדער רייד
מיטל צו באריכטן אויב מען  געזעצן און שטראפן, און גיבט א  DWIשטעלט אויך צו אינפארמאציע וועגן 
 איז חושד אן אומפעאיגע דרייווער.  
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