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  גאווערנאר האוקאל שרייבט אונטער רייע געזעצן צו באקעפן ָאּפיויד קריזיס
  

S.911/A.2354 פארבינדן מיט דאס באזיצן פון ָאּפיויד אפשלאגנדע מעדיצין   
  

S.1795/A.533 באגלייטע  -פארבינדן מיטן אוועקשטעלן א פראגראם פאר דאס באנוץ פון מעדיצין
  באהאנדלונג פאר ארעסטאנטן

  
S.2523/A.868   מאכט דאס באזיץ און פארקויפן פון נידלס און סירינדזשעס פאר איינשפריצן

  אונטערן הויט מער נישט קרימינאל
  

S.6044/A.128 ך פאר דיסטריביּוטערס פון ָאּפיויד אפשלאגנדע  שטעלט אוועק אנליין טעלעפאן בו
   מעדיצינען

  
S.7228/A.5511 פארבינדן מיט טורמע פארמיידונג פראגראם פאר געוויסע קרימינאלן   

  
גאווערנאר קעטי האוקאל האט היינט אונטערגעשריבן ביי דזשאן דזשעי קאלעדזש א רייע געזעצן  

(S.911/A.2354, S.1795/A.533, S.2523/A.868, S.6044/A.128, S.7228/A.5511  געציהלט צו )
פארבינדענע ָאווערדָאוז טויטפעלער איבער ניו יארק סטעיט און צו ערמוטיגן די וועלכע  -רעדוצירן דרָאגס

  ליידן פון אדיקשען זיך צו ווענדן פאר הילף זיך צו היילן.
  

די וועלכע   –"אדיקשען קען באטרעפן סיי וועלכע פאמיליע, אויף א פלוצלינגדיגע און רחמנות'לאזע אופן 
האט טרעפן זיך פארכאפט אין אן ענדלאזן געראנגל זענען נישט דארט צוליב זייער אייגענע שולד", 

טאלץ צו קענען  "דאס איז א פערזענליכע קאמף פאר מיר, און איך בין ש גאווערנאר האוקאל געזאגט.
באקעמפן די ָאּפיויד קריזיס דורכן אונטערשרייבן די געזעצן. עס איז נישט קיין בושה זיך צו ווענדן פאר  

הילף מיט דראג אביּוז, און איך וויל וויסן לאזן פאר אלע ניו יארקער אז מיר זענען דא פאר אייך.  
  ויטיגן זיך דערין." באהאנדלונג דארף שטענדיג זיין צוגענגליך פאר די וועלכע נ

  
(, די  criminal procedure lawענדערט די קרימינאלע פראצעדור געזעץ ) S.911/A.2354געזעץ 

( און די עקזעקיוטיוו געזעץ  civil practice law and rulesציווילע פראקטיצירונג געזעץ און תקנות )
(executive lawצו פאראויס שטופן דאס באנוץ מיט ָאּפיויד אפ )( שטעלנדע מעדיציןopioid 

antagonists  צו פארמיידן ָאווערדָאוזעס פון דראגס. די געזעץ וועט מאכן דאס באזיץ פון ָאּפיויד )
דראגס וועלכע בלאקירן די ָאּפיוידס דורכן זיך צוקלעבן צו די רעצעפטארס    –אפשטעלנדע מעדיצינען 

 נישט קרימינאל.  – דען די רעצעפטארס וואס כאפן געווענטליך אויף די ָאּפיוידס אן צו אנצינ
  

S.1795/A.868 באגלייטע -ארבעט צו אוועקשטעלן א פראגראם פאר דאס באנוץ פון מעדיצין
( פאר ארעסטאנטן אין סטעיט substance use disorderבאהאנדלונג קעגן דראג באנוץ קראנקייט )

 medicationע באהאנדלונג ) באגלייט-און לאקאלע טורמעס. דאס פארברייטערונג פון מעדיצין
assisted treatment, MAT איבער סטעיט און לאקאלע טורמעס וועט ערלויבן ארעסטאנטן צו האבן )



צוטריט צו מעדיצינען און טעראפיעס זיי צו צושטעלן די געלעגנהייט זיך צו שטארקן איבער זייער דראג  
פארבינדענע ָאווערדָאוזעס ווען זיי  -דן פון דראגבאנוץ און צו פארקלענערן די אויסזיכטן אז זיי זאלן ליי 

  ווערן באפרייט צוריק צו די געזעלשאפט.
  

S.2523/A.868   מאכט דאס באזיץ און פארקויפן נידלס און סירינדזשעס פאר איינשפריצן אונטער די
ייערן צו  פארבינדענע אפאראטן ביישט-הויט מער נישט קרימינאל. די שריט צו מאכן אויס קרימינאל דראג

די פובליק זיכערהייט דורכן ערמעגליכן צו אונטערנעמען א צוגאנג צו רעדוצירן די שאדנס פון די וועלכע  
ליידן פון דראג באנוץ קראנקייט און דורכן רעדוצירן דאס פארשפרייטונג פון אנשטעקיגע קראנקייטן ווי  

HIV   .און העּפאטייטיס 
  

S.6044/A.128 לעפאן בוך פאר דיסטריביּוטערס פון ָאּפיויד אפשלאגנדע  שטעלט אוועק אנליין טע
מעדיצינען, זיי מאכנדיג מער צוגענגליך צו ניו יארקער וועלכע דארפן מעגליך זיך אויסשטאטן מיט די  

וויכטיגע מעדיצינען. די טעלעפאן בוך וועט אויפגעהאלטן ווערן דורך די אפיס פון אדיקשען  -לעבנס
  ( אויף זייער וועבזייטל.Office of Addiction Services and Supportsסערוויסעס און שטיצע )

  
פארברייטערט די צאל פון די סארטן פארברעכנס באגאנגען דורך מענטשן מיט   S.7228/A.5511געזעץ 

א דראג באנוץ קראנקייט וועלכע קענען גענומען ווערן אין באטראכט צו פארמיידן טורמע און אנשטאט 
צו א דראג באנוץ קראנקייט פראגראם, און עס טוישט די טערמין "דראג אביּוז" געשיקט ווערן 

(substance abuse( "צו "דראג באנוץ )substance use  דאס מאכט זיכער אז ריכטער קענען .)
פאראורטיילן א מענטש צו באהאנדלונג אנשטאט טורמע, גיבנדיג פאר זיי א גרעסערע טשאנס צו האבן  

  טערמיניגע ערהוילונג.-ן לאנגא סוקסעספולע או
  

"דורכן אונטערשרייבן די פינף ָאווערדָאוז פארמיידונג געזעצן,  האט געזאגט,  סענאטאר ּפיט הַארקהעם 
אריינרעכענענדיג איינס וואס איך האב אליינס פארגעשלאגן וואס עפנט די אנליין טעלעפאן בוך אז  

מענטשן זאלן קענען טרעפן אלע דיסטריביּוטערס איבערן סטעיט פאר ָאּפיויד ָאווערדָאוז אפשטעלונג 
וערנאר האוקאל ראטעווען די לעבנס פון אונזערע באליבטע און שכנים. אבער פילע  מעדיצינען, טוט גאו 

פון זיי פארמעסטן זיך נאכאלץ מיט דראג באנוץ קראנקייט און מיט די פילע פראבלעמען וואס קומען  
דערמיט. מיר דארפן ווייטער ארבעטן צוזאמען צו גיבן פאר מענטשן יעדע געלעגנהייט צו באקומען דראג  

נוץ באהאנדלונג וואס וועט זיי האלטן אויפן ריכטיגע וועג אין די ריכטונג פון ערהוילונג און  בא
  פולשטענדיגע געזונטהייט." 

  
אזוי ווי מיר פארמעסטן זיך מיט אן אויפשטייגנדע  " סענאטאר גּוסטַאווָאו ריווערא האט געזאגט, 

עס און פארמערטע דראג באנוץ, דאס אלעס אין פובליק געזונטהייט קריזיס מיט מער און מער ָאווערדָאוז
מיטן פון די אנגעצויגנקייט פון א גלאבאלע פאנדעמיע, מוזן ניו יארק'ס געזעצן זיך באנעמען מיט מיטלען  

צו פארמיידן שאדנס וואס וועט עכט ראטעווען לעבנס און באשיצן אונזערע קאמיוניטיס. היינט האט  
א קריטישע טריט צו העלפן ניו יארקער וועלכע ספראווען זיך מיט  גאווערנאר האוקאל אונטערגענומען 

דראג באנוץ מיטן אונטערשרייבן א צאל פון געזעצן, אריינרעכענענדיג מיין געזעץ צו מאכן אויס  
קרימינאל סירינדזשעס, וואס רוקן אונז ווייטער פון קרימינאליזאציע און נאענטער צו ווירקזאמע 

ויס צו ווייטער ארבעטן צוזאמען מיט די גאווערנאר און מיט שאדן רעדוקציע  באהאנדלונג. איך קוק אר
שתדלנים צו מאכן פארשריט מיט מיטלייד און געזונטהייט קאנצעטרירטע באמיאונגען צו ברענגען אן  

  ענדע צו די ָאווערדָאוז קריזיס אין אונזער סטעיט." 
  

ן אן אמת'ע ענדערונג אין די ָאּפיויד קריזיס,  "כדי צו מאכסענאטאר דזשַאמַאל בעילי האט געזאגט, 
מוזן מיר זיך באנעמען דערמיט ווי מיט די פובליק געזונטהייט עמערדזשענסי וואס עס איז באמת און 

טוהן אלעס אין אונזער מעגליכקייט צו פארזיכערן אז הילף קומט אן צו די וועלכע נויטיגן זיך דערין. פאר  
רימינאלע יוסטיץ סיסטעם ווייטאגליך פארזעהן געווארן אין די באמיאונגען צו  צו לאנג, איז ניו יארק'ס ק



באקעמפן די ָאּפיויד קריזיס וואס האט געבוזשעוועט דורך קאמיוניטיס אין די בראנקס און אין די גאנצע  
סטעיט. היינט נעמען מיר אונטער א היסטארישע טריט צו אוועקשטעלן א ברייטע קעיר מאדעל און  

רעטנדע באהאנדלונג פאר ניו יארקע ארעסטאנטן וועלכע ספראווען  -ייטערן די צוטריט צו לעבנספארבר
זיך מיט דראג באנוץ. די געזעצן וועלכע זענען אונטערגעשריבן געווארן היינט זענען קריטיש וויכטיג צו  

און צו שטופן פאר  אונזערע אנגייענדע באמיאונגען צו רעפארמירן ניו יארק'ס קרימינאלע יוסטיץ סיסטעם 
א היילנדע צוגאנג אנשטאט א שטראפנדע צוגאנג צו דראג באנוץ. די געזעצן וועלן ראטעווען צאללאזע  
לעבנס, אפשטעלן די אומיושר אין העלט קעיר צוטריט פאר ארעסטאנטן, רעדוצירן דאס צוריקפאלן און  

. איך וויל באדאנקען גאווערנאר העלפן מענטשן זיך צוריקצוקערן צו זייערע קאמיוניטיס גאנצערהייט
- האוקאל פארן אונטערשרייבן די היסטארישע געזעצן, סענאט מאיאריטעט פירערין אנדריע סטּוערט

קאזינס, אסעמבלי סּפיקער קַארל היסטי, אסעמבלי מיטגלידערין דייענע סי. ריטשערדסאן, אסעמבלי 
ע לעגיסלאציע הייזער )סענאט און אסעמבלי( מיטגלידערין לינדע ב. ראזענטאל, מיינע קאלעגען אין בייד

  און אלע שתדלנים וועלכע האבן געקעמפט אן אויפהער אז די געזעצן זאלן אריבערגעפירט ווערן." 

  
"ָאּפיויד אדיקשען איז א מכה אויף אונזער  סענאטאר דזשעימס סאנדערס דזשּוניאר האט געזאגט, 

געזעלשאפט, ברענגענדיג פיל ווייטאג און לייד פאר די וועלכע זענען אדיקטעד, זייערע פאמיליע און  
, לויט  2019אין  50,000פריינט. טויטפעלער פון ָאּפיויד ָאווערדָאוזעס איבערן לאנד איז געווען קרוב צו  

ן צו ווייניגער ָאּפיויד טויטפעלער דורכן ערמוטיגן מענטשן צו נוצן מעדיצין  . די געזעצן וועלן פירCDCדי 
וואס קען ראטעווען לעבנס, אזוי ווי דאס באנוץ פון די מעדיצין וועט נישט קענען גענוצט ווערן אלץ באווייז  

  קעגן זיי אין געריכט." 
  

ט שוין אויף סירינדזש צוטריט  "ניו יארק ארבע אסעמבלי מיטגליד ריטשארד גאטפריעד האט געזאגט,
. סירינדזש  2000זינט מיר האבן לעגאליזירט דאס באזיץ פון סירינדזשעס אן א ּפרעסקריּפשען אום  

אויסטויש פראגראמען זענען געווען א קריטישע מיטל אין די קאמף צו רעדוצירן דאס פארשפרייטונג פון  
HIV/AIDS  און העּפאטייטיסC   און צו באשיצן די געזונטהייט פון דראג באנוצער. צום באדויער ווערן

מענטשן נאכאלץ ארעסטירט צוליב טעכנישע לעכער אין די געזעץ. די געזעץ וואס גאווערנאר האוקאל 
שרייבט אונטער וועט פארענדיגן די ארבעט פון מאכן דאס באזיץ אויס קרימינאך. איך באדאנק די פילע  

סענאטאר גּוסטַאווָאו ריווערא וואס האט עס פארגעשלאגן פארן סענאט פאר די יארן פון  שתדלנים און 
שווערע ארבעט אין דעם אנגעלעגנהייט, און איך אפלאדיר גאווערנאר האוקאל פאר אירע שנעלע שריט 

  מיטן אונטערשרייבן די וויכטיגע געזעץ." 
  

"מער ניו יארקער האבן פארלוירן זייערע  , אסעמבלי מיטגלידערין לינדע ב. ראזענטאל האט געזאגט
פון סיי ווען בעפאר, שיינענדיג א ליכט אויף די דרינגנדע נויט פאר    2020לעבנס צוליב ָאווערדָאוזעס אין 

פארברייטערטע שטיצנדע סערוויסעס און שאדן רעדוקציע מיטלען. די רייע געזעצן אנערקענען אז 
ובליק געזונטהייט אנגעלעגנהייט, נישט ווי א מאראלישע  אדיקשען מוז באהאנדלט ווערן ווי א פ 

פון ניו יארקע ארעסטאנטן זיך ספראוונדיג מיט א דראג באנוץ  80%דורכפאל. מיט אזויפיל ווי 
קראנקייט, בין איך שטאלץ אז מיר מאכן עמטליך מעדיצין באגלייטע באהאנדלונג צוגענגליך פאר די  

ווי מעדיצינישע באהאנדלונג ווערט צוגעשטעלט פאר סיי וועלכע  וועלכע זענען איינגעשפארט, פונקט 
(, א מעדיצין  naloxoneאנדערע מעדיצינישע פראבלעם. איך בין אויך שטאלץ צו זעהן אז נעילַאקסָאון )

וואס ראטעוועט ווייטער צאללאזע לעבנס, ווערט געמאכט מער צוגענגליך מיט די טעלעפאן בוך וואס 
רקער גרינגערהייט צו טרעפן די מעדיצין אין זייערע קאמיוניטיס. די רייע געזעצן,  וועט ערלויבן ניו יא

אריינרעכענענדיג דאס מאכן אויס קרימינאל סירינדזשעס פאר אונטער די הויט און די פארברייטערטע  
געזעצן וועלכע וואלטן שוין פון לאנג  –צוטריט צו באהאנדלונג דורכן גיין דארט אנשטאט צו טורמע 

שיקן א קלארע מעסעדזש אז ניו יארק סטעיט איז אין שפיץ פון די   – עדארפט אריבערגעפירט ווערן ג
קאמף צו ברענגען אן ענדע צו ָאווערדָאוזעס. איך באדאנק גאווערנאר האוקאל פארן אונטערשרייבן די  

  געזעצן." 

  



"ָאּפיויד אפשלאגנדע מעדיצינען ווי נעילַאקסָאון אסעמבלי מיטגליד דזשעפרי דינאוויץ האט געזאגט, 
( זענען א וויכטיגע מיטל אין די קאמף קעגן ָאווערדָאוז טויטפעלער, און מיר  Narcan -)אדער נַארקען 

יף א פארשפרייטע פארנעם.  דארפן טוהן אלעס וואס מיר קענען צו ערמוטיגן די צוגענגליכקייט פון זיי או
עקספערטן, אריינרעכענענדיג דראג באהאנדלונג פראפעסיאנאלן, דאקטוירים און געזעץ אינפארסירונג  

בעאמטע, האבן אלע אונטערגעשטראכן די וויכטיגקייט פון האבן ָאּפיויד אפשלאגנדע מעדיצין ביים  
א דאנק אייך, גאווערנאר האוקאל, פארן פארבינדענע טויטפעלער. -האנט כדי צו פארמיידן ָאווערדָאוז

אונטערשרייבן די וויכטיגע געזעץ כדי מענטשן וועלכע זענען מעגליך נישט דאס מערסטע אומשטאנד צו 
אפשטעלן אן אקווערדָאוז זאלן זיך נישט צוריקהאלטן פון האבן נַארקען מיט זיך אויס מורא פון לעגאלע 

  קאנסעקווענצן." 
  

קזעקיוטיוו דירעקטאר פון די ניו יארק פארבאנד פון אלקאהאליזם און דראג דזשַאן קַאּפאלע, ע
 New York Association of Alcoholism and Substance Abuseאביּוז פראפעסיאנאלן )

Providers said ,אזוי ווי ניו יארק סטעיט איז ממשיך אריבערצוגיין א מכה פון  (, האט געזאגט"
ָאווערדָאוז און אדיקשען, וועלן די געזעצן וועלכע זענען היינט אונטערגעשריבן דורך גאווערנאר האוקאל 
העלפן רוקן אונזער אפרוף נאענטער צו א ברייטע פובליק געזונטהייט צוגאנג און צושטעלן באדייטנדע  

  ארזיכערן אז אלע מענטשן קענען אנקומען צו די קעיר וואס זיי דארפן." מיטלען צו פ
 Studentעלען מָארהַאוז, עקזעקיוטיוו דירעקטארין פון די סטודענט הילף סערוויסעס קערפערשאפט )

Assistance Services Corporation,איך טוה אפלאדירן גאווערנאר האוקאל'ס   (, האט געזאגט"
אנגייענדע זארג פאר די וועלכע ליידן פון די ָאּפיויד קריזיס, און איך בין דאנקבאר פאר איר פירערשאפט 

  מיטן אונטערנעמען שריט צו אדרעסירן ניו יארק'ס אנדערע פאנדעמיע." 
  

"די געזעץ איז א וויכטיגע  אגט, 'ס עקזעקיוטיוו דירעקטארין, האט געזNYCLUדַאנע ליעבערמאן, 
טריט צו ברענגען פאר מענטשן די מעדיצינישע קעיר וואס קומט זיך זיי און וואס ראטעוועט לעבנס. 

מעדיצינען פאר ָאּפיויד באנוץ קראנקייט איז נישט אן אפציע; עס איז נויטיג פאר פילע ניו יארקער וועלכע  
. אן די מעדיצינען וואס דארפן געווענטליך פארגעשריבן ווערן  ליידן פון אונזער נאציאנאלע ָאּפיויד מכה

דורך א דאקטאר, ליידן מענטשן מיט ָאּפיויד באנוץ קראנקייט פון פיין און ווייטאג ווען זיי פרובירן זיך  
  —אפצוגעוואוינען, און זיי האבן גרעסערע אויסזיכטן צוריקצופאלן, זיך צו ָאווערדָאוזען און צו שטארבן 

קונגען וועלכע זענען ערגער ביי מענטשן וועלכע ערהוילן זיך פון ָאּפיויד באנוץ  קראנקייט אין טורמע.  וויר
עס קומט זיך פאר ארעסטאנטן זיכערהייט און כבוד הבריות, און די סטעיט און קאונטי בעאמטע האבן א 

ן די מענטשן וועלכע זענען  פאראנטווארטליכקייט צו צושטעלן קעיר און זיך צו רעכענען מיט די רעכטן פו
נעמנדיג אין באטראכט די לעבן און טויט קאנסעקווענצן וואס ליגן אויפן וואגשאל,   איינגעשפארט ביי זיי.

  מוז די סטעיט מאכן דאס שנעלע איינפירונג פון די געזעצן פאר א הויפט פריאריטעט." 
  

 New York Therapeutic) סיּפ ווַארמע, פרעזידענט פון ניו יארק טעראפיע קאמיוניטיס
Communities ,איך טוה אפלאדירן גאווערנאר האוקאל פארן אונטערשרייבן די  (, האט געזאגט"

וויכטיגע געזעצן אזוי פרי אריין אין איר דינסט אלץ גאווערנאר, ווייזנדיג די וויכטיגקייט פון אדרעסירן די  
צו ערמעגליכן צוטריט צו אדיקשע באהאנדלונג,   ָאּפיויד מכה און דעמאנסטרירנדיג אן איבערגעגעבנקייט

איך קוק ארויס צו ארבעטן מיט די גאווערנאר צו אנטוויקלען   פארמיידונג און ערהוילונג סערוויסעס.
סטראטעגיעס און לייזונגען צו פארגרינגערן די קריטישע אנגעלעגנהייט וועלכע באטרעפט אזוי פיל ניו  

  יארקער." 
  

באגלייטע באהאנדלונג פראפעסיאנאלן  -אלעגרא שָאר, פרעזידענט פון די פאראייניגונג פון מעדיצין 
 Coalition of Medication-Assisted Treatment Providers andאון אדוואקאטן ) 

Advocates, COMPA ,האט געזאגט ,) "COMPA   טוט אפלאדירן גאווערנאר קעטי האוקאל און די
NYS  לעגיסלאטור פארן אריבערפירן די ָאּפיויד ָאווערדָאוז געזעצן, מאכן סירינדזשעס אויס קרימינאל

(S2523/A868 און צו צושטעלן )MAT ( אין טורמעסS1795/A533.) באגרעניצטע צוטריט צו מעדיצין -



א סכנה פון   באגלייטע באהאנדלונג דראעט די וואוילזיין פון איינגעשפארטע מענטשן וועלכע זענען אין
מאל העכער פון אנדערע מענטשן. די געזעצן   12שטארבן פון צוריקפאלן צו דראגס נאכן באפרייט ווערן 

, אפשטעלנדיג די  MATפארזיכערן אז איינגעשפארטע מענטשן וועלן יעצט האבן צוטריט צו 
יעצט בשעת'ן זיין  אוממענטשליכע באהאנדלונג וואס מענטשן מיט אן ָאּפיויד באנוץ קראנקייט באקומען 

עס וועט רעדוצירן פאטאלע דראג ָאווערדָאוזעס און די פארשפרייטונג פון אנשטעקיגע  איינגעשפארט.
  קראנקייטן." 

  
 Legalטרעיסי גַארדנער, וויצע פרעזידענט פאר פאליסי שתדלנות פון די לעגאלע שריט צענטער )

Action Center ,ר טוט אפלאדירן גאווערנאר האוקאל פארן "די לעגאלע שריט צענטע(, האט געזאגט
מאכן ָאווערדָאוז פארמיידונג א הויפט פריאריטעט פון איר אדמיניסטראציע דורכן אונטערשרייבן די  
היינטיגע געזעצן אנערקענענדיג אז די וועג צו לייזן די אנגייענדע מכה פון ָאווערדָאוזעס איז מיט א 

יט. דאס מאכן סירינדזש באזוץ אויס קרימינאל גיבט באזונדערס צוגאנג וואס קוקט קודם אויף געזונטהי
א אויסגעפלאסטערטע וועג צו געזונטהייט און ערהוילונג פאר מענטשן וועלכע נוצן דראגס. נאך מער,  

מעדיצינען צו באהאנדלען דראג באנוץ קראנקייט זענען שוין פון לאנג פאררעכנט צו זיין די סטאנדארט 
ר צו לאנג האבן איינגעשפארטע מענטשן נישט געהאט קיין צוטריט צו די מעדיצינען,  פון קעיר, אבער פא

און דאס האט געפירט דירעקטערהייט צו אן אסטראנמישע סכנה פון ָאווערדָאוז ווען מענטשן מיט דראג  
 באנוץ קראנקייט קערן זיך צוריק צו זייערע קאמיוניטיס. די געזעצן וואס גאווערנאר האוקאל שרייבט
היינט אונטער וועט עמטליך זיכער מאכן אז ארעסטאנטן האבן צוטריט צו די מעדיצינען אין טורמעס  

  איבערן סטעיט כדי צו העלפן מענטשן זיך צו ערהוילן און צו אפשטעלן די שרעקליכע מכה." 
  

 Drug Policyקאסאנדרע פרעדעריק, עקזעקיוטיוו דירעקטארין פון דראג ּפאליס פארבאנד )
Alliance ,היינט איז א שפרינג אויף פאראויס מיטן אדרעסירן ָאווערדָאוזעס אין ניו  (, האט געזאגט"

ר  און אונזערע מיטארבייטע VOCAL-NYיארק. פאר צענדליגע יארן האבן די דראג ּפאליסי פארבאנד, 
געקעמפט צו אוועקנעמען קרימינאלע שטראפן פארן האבן סירינדזשעס און צו פארברייטערן צוטריט צו  
זיכערע סירינדזשעס אלץ א מיטל צו היטן אויף די פובליק געזונטהייט. דורכן אונטערשרייבן די געזעץ צו  

פובליק געזונטהייט אלץ  מאכן סירינדזשעס אויס קרימינאל, טוט גאווערנאר האוקאל ריכטיגערהייט לייגן 
א פריאריטעט און ּפאליסי וואס איז באזירט אויף באווייזן אנשטאט א דורכגעפאלענע שטרענגע דראג 

קריג לאגיק וואס איז שווער דורכגעפאלן מיטן האלטן ניו יארקער זיכער און האט געברענגט אן ענדע צו  
א נייע וועג אויף פאראויס דורכן  צאללאזע לעבנס. גאווערנאר האוקאל פלאסטערט אויך אויס 

אונטערשרייבן די געזעץ צו פארברייטערן צוטריט צו מעדיצינען פאר ָאּפיויד באנוץ קראנקייט פאר  
מענטשן אין טורמעס איבער ניו יארק. מיר גלויבן אז איינשפארן מענטשן איז נישט די לייזונג צו א  

ועלכע ספראווען זיך מיט דראג באנוץ דארפן  מענטשן'ס פראבלעמאטישע דראג באנוץ, און מענטשן ו
באקומען מעדיצינישע קעיר. ָאווערדָאוז איז יעצט איינע פון די הויפט אורזאכן פון טויט פאר מענטשן  
וועלכע זענען לעצטנס באפרייט געווארן פון טורמע, און די געזעץ שטעלט זיך אוועק צו אדרעסירן די  

עלער וועלכע קענען פארמיטן ווערן. גיבן פאר מענטשן די פאסיגע  אומקאנטראלירטע ָאווערדָאוז טויטפ
מעדיצין פאר זייער באנוץ קראנקייט איז די ריכטיגע טריט צו פארקלענערן די סכנה פון א פאטאלע 

טערמיניגע ערהוילונג פון זיין אנגעוואנדן אויף ָאּפיוידס, אפגעזעהן פון  -ָאווערדָאוז און צו ערמעגליכן לאנג
קאמיוניטי אדער אויב זיי זענען איינגעשפארט. די געזעץ גיבט קריטיש וויכטיגע   יי וואוינען אין דיאויב ז

צוטריט וואס איז צוריקגעהאלטן אן רחמנות פון איינגעשפארטע מענטשן פאר צו לאנג. מיר אפלאדירן  
רדָאוז  גאווערנאר האוקאל פארן אונטערנעמען די לאנג ערווארטעטע שריט צו אדרעסירן ָאווע

טויטפעלער וועלכע קענען פארמיטן ווערן, און מיר קוקן ארויס ווייטער צו אונטערנעמען שנעלע שריט 
אזוי ווי ניו יארק ספראוועט זיך מיט רעקארד הויכע ָאווערדָאוז טויטפאל ראטעס. מיר קענען און מוזן זיך  

באזירט אויף באווייזן צו ראטעווען  קערן צו ּפאליסיס וועלכע זענען קאנצעטרירט ארום לייזונגען און 
  לעבנס יעצט." 

  



"אלץ מענטשן ( האבן געזאגט, Users Unionבאנוצער פארבאנד ) VOCAL-NYפירער פון די 
וועלכע זענען אריבערגעגאנגען פיינפולע ייסורים מיטן אויפהערן נוצן דראגס זייענדיג אין טורמעס, און  

האבנדיג ארעסטירט געווארן פארן האבן סירינדזשעס, זענען מיר גאר באגייסטערט אז גאווערנאר 
י ָאווערדָאוז קריזיס דורכן  האוקאל האט אונטערגענומען די נויטיגע שריט צו ברענגען אן ענדע צו ד

- הויטיגע און ברוין-אונטערשרייבן די צוויי געזעצן. אבער אונזער קאמף איז ווייט פון זיין פאריבער. טונקל
רעטנדע מעדיצינען און א  -הויטיגע ניו יארקער האבן ווייטער שטרויכלונגען מיטן צוקומען צו לעבנס

ל באשולדיגט פארן נוצן דראגס פון ווייסע ניו יארקער. עס  העכערע פראצענט פון באנוצער ווערן קרימינא
איז אונזער האפענונג אז גאווערנאר האוקאל וועט זיכער מאכן אז די געזעצן ווערן איינגעפירט ווי עס  

דארף צו זיין און ווייטער פירן ניו יארק אויף דעם וועג צו ברענגען אן ענדע צו די ראסיסטישע און 
  עגן דראס וואס טוט נאר פארערגערן אונזער שרעקליכע ָאווערדָאוז קריזיס." קלאסיסטישע קריג ק

  
 Prisoners' Rightsקעילע סימּפסאן, סטעף אטוירני ביי די ארעסטאנטן רעכטן פראיעקט )

Project( פון די לעגאלע הילף געזעלאשאפט )The Legal Aid Society ,פאר צו  (, האט געזאגט"
יענטן וועלכע זענען איינגעשפארט אין סטעיט טורמעס צוריקגעוויזן געווארן פון  לאנג זענען אונזערע קל

האבן צוטריט צו מעדיצינען וואס זענען ברייט אנערקענט אלץ די סטאנדארט פון קעיר פאר ָאּפיויד באנוץ  
  קראנקייט. די שטערונגען פון צוקומען צו באהאנדלונג האט פאר א לאנגע צייט געצווינגען אונזערע

קליענטן אריבערצוגיין איבעריגע לייד און פיין, שטערנדיג זייער ערהוילונג און שטעלנדיג א גרויסע סכנה 
פון ָאווערדָאוז און טויט. די געזעצן זענען א קריטישע פובליק געזונטהייט מיטל, ערלויבנדיג דאקטוירים  

ועט פשוט ראטעווען לעבנס. די  זיך צו באנוצן מיט באהאנדלונגען פאר איינגעשפארטע מענטשן וואס ו
לעגאלע הילף געזעלשאפט דאנקט סענאטאר דזשַאמַאל בעילי און אסעמבלי מיטגלידערין לינדע  

ראזענטאל פאר זייער קוראזשפולע פירערשאפט אינעם שטופן פאר די געזעצן, און מיר אפלאדירן  
  גאווערנאר קעטי האוקאל פארן אונטערשרייבן די געזעצן." 
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