
 
 גאווערנאר קעטי האקול   12/28/2021  אויף תיכף ארויסצוגעבן:

 
 

געמיינזאמע אנטי טעראר איבונגען   600גאווערנער האקול אנאנסירט פארענדיגונג פון מער פון 
  2021איבער ניו יארק סטעיט אין 

  
ביזנעסער, קריטישע  אנטי טעראר מאנשאפטן האבן דורכגעפירט איבונגען ביי פארשידענע סארטן 

  אינפראסטראקטור פלעצער און באן סטאנציעס
  

סטעיט איינהייט פון היימלאנד זיכערהייט און עמערדזשענסי סערוויסעס האט דורכגעפירט איבער 
  2016איבונגען איבערן סטעיט זינט  4,200

  
  אלידעיבירגער ערמוטיגט צו זיין וואכזאם איבער זייער ארום און ארום דוכאויס די ה

  סעזאן און צו באריכטן פארדעכטיגטע אקטיוויטעטן צו געזעץ אינפארסירונג
  

גאווערנער קעטי האקול האט היינט אנאנסירט אז די סטעיט איינהייט פון היימלאנד זיכערהייט און  
 ,Division of Homeland Security and Emergency Servicesעמערדזשענסי סערוויסעס'ס )

DHSES )( אפיס פון אנטי טערארOffice of Counter Terrorism  האט דורכגעפירט טרענירונג )
. אנטי טעראר עקספערטן פון סטעיט  2021פלעצער איבערן סטעיט דורכאויס   600איבונגען ביי מער פון 

  און לאקאלע אגענטורן האבן פארענדיגט איבונגען וועלכע האבן אפגעשאצט די מעגליכקייט פון ביזנעסער
צו דערקענען און באריכטן פארדעכטיגטע אקטיוויטעטן אין כמעט יעדע קאונטי אין די סטעיט. מער פון  

 .  2016איבונגען זענען דורכגעפירט געווארן איבער ניו יארק זינט  4,200
  

ע "אלץ גאווערנער וויל איך אייביג זיכער מאכן אז ניו יארקער זענען זיכער און צוגעגרייט פאר סיי וועלכ
"די האט גאווערנער האקול געזאגט. און יעדע ריזיקע וועלכע דראעט אונזער געמיינזאמע זיכערהייט", 

יערליכע איבונגען זענען קריטיש פאר די באמיאונגען אזוי ווי זיי העלפן נישט נאר זיכער מאכן אז 
נאר אז זיי פארשטייען   ביזנעסער איבערן סטעיט ווייסן וויאזוי צו דערקענען פארדעכטיגטע אקטיוויטעטן,

  זייערע אייגענע פאראנטווארטליכקייטן און וויאזוי צו מאכן א באריכט." 
  

געזעץ אינפארסירונג  360די אפיס פון אנטי טעראר האט געארבעט צוזאמען מיט מער פון 
ביי א   אגענטורן צו דורכפירן די איבונגען. מאנשאפטן האבן דורכגעפירט איבונגען  76איינגעשטעלטע פון  

ברייטע רייע פון ביזנעסער וועלכע אפפערן פראדוקטן אדער סערוויסעס וועלכע קענען זיין נוצבאר אין  
האבן מאנשאפטן געארבעט מיט הַארדוועיר און   2021פאטענציאלע פלאנירטע טעראריסט אטאקעס. אין 

ער פירמעס; פריוואטע  בוי געצייג געשעפטן; האטעלן און מאטעלן; ריטעיל נעץ געשעפטן; קאר פארדינג
אדער דרָאון ריטעיל געשעפטן; אגריקולטורישע געצייג געשעפטן; גראסערי   UASּפאסט איינריכטונגען; 

סטארעדזש  -געשעפטן; שיינקייט און נעגל סוּפלייס געשעפטן; שווים באסיין סוּפלייס געשעפטן; סעלף
קריטישע  70אפטן האבן אויך אפגעשאצט איינריכטונגען און וואפן געשעפטן און אויסשטעלונגען. מאנש

אינפראסטראקטור לאקאציעס וועלכע טעראריסטן וואלטן מעגליך געקענט אויסנוצן אדער ציהלן פאר אן  
אטאקע. ביישפילן פון אזעלכע פלעצער רעכענען אריין מָאלס און שאפינג צענטערן, קאלעדזשעס און 



נטערן, פארשטעלונג זאלן און אנעדערע מאסן  אוניווערסיטעטן, לופטפעלדער, טראנספארטאציע צע
  פארזאמלונג פלעצער.

  
סטעיט איינהייט פון היימלאנד זיכערהייט און עמערדזשענסי סערוויסעס עקטינג קאמישאנער 

"אונזער איינהייט איז איבערגעגעבן צו העלפן באשיצן די איינוואוינער פון  דזשעקי ברעי האט געזאגט, 
יך די סטעיט'ס קריטישע אינפראסטראקטור לאקאציעס פון אקטן פון טעראר. איך  ניו יארק און אזוי או

באדאנק אלע וועלכע האבן אנטייל גענומען אין די איבונגען און אונזער שותפים אין געזעץ אינפארסירונג  
פארן העלפן פארמערן מענטשן'ס באקאנטשאפט מיט די הויפט צייכענעס פון פארדעכטיגטע  

יך ערמוטיג ביזנעסער אין די פובליק צו זיין וואכזאם פון זייער ארום און ארום און צו  אקטיוויטעטן. א
-SAFENYSבאריכטן פארדעכטיגטע אקטיוויטעטן צו די ניו יארק סטעיט טעראר באריכטן ליניע אויף  

866-1 ".  
  

"אויפקלערן ביזנעסער און די  סטעיט פאליציי סּוּפעראינטענדענט קעווין ּפ. ברּוען האט געזאגט, 
פובליק איבער וויאזוי צו דערקענען פארדעכטיגטע אקטיוויטעטן און אלארמירן געזעץ אינפארסירונג איז 

א קריטישע טייל פונעם באשיצן אונזערע קאמיוניטיס פון די דראונג פון טעראר. מיר זענען איבערגעגעבן  
מאכן אז לאקאלע און סטעיט ערשטע הילף וואלונטירן זענען  צו טוהן אלעס וואס איז נאר נויטיג צו זיכער 

גרייט זיך צו אפרופן צו און ארויסהעלפן אין יעדע סארט פון עמערדזשענסי סיטואציע. אזעלכע איבונגען  
העלפן אונז פארבעסערן אונזערע עקזיסטירנדע זיכערהייט פראטאקאלן און העלפן אונז זיך צו גרייטן צו  

האנט אויב א קאטאסטראפע באפאלט אונז, און צום סוף צו האלטן ניו יארקער  ארבעטן האנט ביי 
  זיכער." 

  
 SECURE-NY אפעראציע 

איבונגען האט די איינהייט אויך געארבעט צוזאמען מיט פעדעראלע, סטעיט   600אין צוגאב צו די מער פון 
פארזיכערט( צו  -" )ניו יארקNY-SECUREאון לאקאלע געזעץ אינפארסירונג אגענטורן אויף "אפעראציע 

באן ליניעס. די   MTAאון  Amtrakדורכפירן אנטי טעראר און אינצידענט אפרוף אויפגאבן לענגאויס 
אפעראציע'ס ציהל איז צו פארבעסערן קאארדינאציע און אפרוף צווישן די באן פאליציי אגענטורן וועלכע  

עיט און לאקאלע געזעץ אינפארסירונג אגענטורן  זענען פאראנטווארטליך אויף יעדע סטאנציע, און די סט
די זעהבארע און אקטיווע אויפגאבן האבן   וועלכע רופן זיך אפ צו עמערדזשענסיס ביי די פלעצער.

אריינגערעכנט מער פלאטפארמע פאטראלן, פארמערטע זיכערהייט אנוועזנהייט אויף באנען, אדורכגיין  
, האט אפעראציע  2021טעריאל און מיטלען קעגן לאקערער. אין מיט הונט וועלכע כאפן אויף אויפרייס מא

NY-SECURE  איינצלנע   62אויפגאבן איבער די סטעיט. מאנשאפטן האבן דורכגעפירט   74פארענדיגט
  MTAאון  Amtrakסטאנציע איבונגען ביי -מערערע 12סטאנציע אויפגאבן איבער די סטעיט און 

האבן געזעץ   2018ע. זינט דער פראגראם איז געעפנט געווארן אין סטאנציעס לענגאויס די עמּפייער ליני
אויפגאבן איבערן סטעיט. די אויפגאבן וועלן    215אינפארסירונג מאנשאפטן דורכגעפירט מער פון  

 .  2022פארזעצן אין  
  

  איבער די אפטיילונג פון היימלאנד זיכערהייט און עמערדזשענסי סערוויסעס
שטעלט צו פירערשאפט, אנפירונג   איינהייט פון היימלאנד זיכערהייט און עמערדזשענסי סערוויסעס די

ערנעמונגען צו פארמיידן, באשיצן פון, זיך גרייטן פאר, רעאגירן צו און זיך ערהוילן  און שטיצע פאר אונט
פון טעראריזם, נאטורליכע קאטאסטראפעס, דראונגען, פייערן און אנדערע נויטפעלער. פאר מער  

, אדער באזוכט  @ אויף טוויטערNYSDHSES , פַאלָאוטפעיסבּוק בלאט  אינפארמאציע, באזוכט די
dhses.ny.gov.  

  
###  
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