
 
 الحاكمة كاثي هوكول   12/2022/ 8 للنشر فوًرا:

 
 

  الحاكمة هوكول توقع تشريعًا لتحسين معايير السالمة للمدافئ الكهربائية
  

( وجود مدافئ كهربائية ذات ترموستات وإغالق تلقائي واختبارات وشهادة  S.7863A/A.9181Bالتشريع ) يتطلب
 إضافية 

  
  برونكس في باركس توين في مميتًا حريًقا  المدفأة  إشعال بعد الكهربائية للمدافئ السالمة معايير  حسينت

  
  

( والذي يتطلب أن تتضمن المدافئ الكهربائية على  S.7863A/A.9181Bوقعت الحاكمة كاثي هوشول اليوم على التشريع )
منظمات حرارة وإغالق تلقائي وأن تكون معتمدة من قبل هيئة اختبار واعتماد معترف بها ومعتمدة من قبل وزارة العمل 

وين باركس  األمريكية للسالمة المهنية واإلدارة الصحية. يأتي هذا اإلجراء بعد أقل من عام على الحريق المأساوي في شقق ت
شخًصا. ويهدف مشروع القانون إلى منع المزيد من الوفيات واإلصابات التي ال معنى لها حيث يقوم   19الذي أودى بحياة 

 سكان نيويورك بتدفئة منازلهم هذا الشتاء. 
  

ت المتضررة على "بعد أن اجتاحت النيران شقق توين باركس العام الماضي عملنا على مساعدة العائال قالت الحاكمة هوكول،
"نظًرا ألن الطقس يصبح أكثر برودة مرة أخرى ونعمل على  التعافي وتعهدنا بعدم نسيان المأساة وحماية سكان نيويورك".

زيادة الحرارة في منازلنا فإن هذا التشريع سيساعد في منع الكوارث المستقبلية والحفاظ على أمان سكان نيويورك حيث  
 افة المدافئ الكهربائية التي يتم بيعها في واليتنا."  نضمن معايير أمان أعلى لك

  

  والية في بيعها من الكهربائية  للمدافئ تجزئة بائع أي لمنع العام األعمال قانون (S.7863A/A.9181B)  التشريع يعدل
  األمريكية  العمل  وزارة من  وموافقة بها  معترف وشهادة اختبار هيئة من وشهادة تلقائي وإغالق ترموستات بدون نيويورك

   المهنية. والصحة السالمة وإدارة
  

"كان "قانون المدافئ الكهربائية اآلمنة" أول مشروع قانون قدمته وأثني على الحاكمة  قال السناتور عن الوالية كورديل كلير،
هوكول لتوقيعها عليه ألنه مصمم خصيًصا لمنع الحرائق وإنقاذ األرواح أكثر أمانًا خالل موسم التدفئة. يستحق سكان 

هادف أولئك الذين فقدناهم في الماضي ونقرر  نيويورك أعلى معايير السالمة في البالد واليوم نتخذ إجراءات لتذكر بشكل 
 إنهاء الحرائق التي يمكن الوقاية منها اآلن وإلى األبد". 

  
"منذ ما يقرب من عام اندلع حريق مدمر شاهق في شقق توين باركس في برونكس. قتل   قال عضو الجمعية كيني بورغوس،

عاًما. وعندما تم تحديد أن السبب كانت مدفأة كهربائية بها   30شخًصا مما جعله أخطر حريق في نيويورك منذ أكثر من  17
واليوم، أنا ممتن ألن الحاكمة هوكول قد وقعت مشروع قانون إنقاذ  عيب مصنعي علمنا أن اتخاذ إجراء هو ضرورة مطلقة.

ية على سالمة سكان نيويورك الحياة "قانون المدافئ الكهربائية اآلمنة". ستحافظ تدابير السالمة الجديدة على المدافئ الكهربائ
في منازلهم مع دخولنا أشهر الشتاء الباردة. كما أشكر السناتور كلير لكونه شريًكا رائعًا في دفع هذا التشريع وأتطلع إلى رؤية 

 هذا القانون الجديد ساري المفعول".  
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