
 

 

 
 גאווערנער קעטי האקול   12/8/2022  אויף תיכף ארויסצוגעבן:

 
 

גאווערנער האקול שרייבט אונטער געזעץ צו פארבעסערן זיכערהייט סטאנדארטן פאר  
 עלעקטראנישע סּפעיס היטערס  

  
( פארלאנגט עלעקטראנישע סּפעיס היטערס צו האבן  S.7863A/A.9181Bנייער געזעץ )

 טערמָאוסטעטס, פונקציע זיך צו אויטאמאטיש אויסלעשן און נאך טעסטינג און סערטיפיקאציעס  
  

  טויטליכע נאכפאלגנדיג היטערס סּפעיס  עלעקטראנישע פאר  סטאנדארטן  זיכערהייט פארבעסערט
   בראנקס די  אין Parks Twin אין  היטער א  דורך פאראורזאכט פייער

  
  

( צו פאדערן  S.7863A/A.9181Bגאווערנער קעטי האקול האט היינט אונטערגעשריבן א נייער געזעץ )
אז עלעקטראנישע סּפעיס היטערס )הייצונג( זאלן האבן טערמָאוסטעטס, א פונקציע זיך צו אויסלעשן  

אויטאמאטיש און אז עס זאל דארפן סערטיפייד ווערן דורך א טעסטינג און סערטיפיקאציע 
ערפערשאפט וואס איז אנערקענט און באשטעטיגט דורך די פאראייניגטע שטאטן לעיבאר  ק

 Occupational Safetyדעּפארטמענט'ס באשעפטיגונג זיכערהייט און געזונטהייט אדמיניסטראציע )
and Health Administration  די מאסנאמען קומען ווייניגער פון א יאר נאך די טראגישע פייער אין די .)

Twin Parks   לעבנס. דער געזעץ איז געווידמעט צו פארמיידן  19אּפארטמענטס וואס האבן אפגעקאסט
 מער זינלאזע טויטפעלער און פארוואונדעטע אזוי ווי ניו יארקער הייצן זייערע היימער דעם ווינטער.  

  

אבן מיר אּפארטמענטס לעצטע יאר ה Twin Parks"נאך דעם וואס פלאמען האבן איינגעהילט די 
געארבעט צו העלפן באטראפענע פאמיליעס זיך צו ערהוילן, און מיר האבן צוגעזאגט קיינמאל נישט צו  

"אזוי ווי די וועטער   האט גאווערנער האקול געזאגט.פארגעסן די טראגעדיע און באשיצן ניו יארקער", 
ווערט נאכאמאל קעלטער און מיר מאכן ארויף די טעמפעראטור פון די הייצונג אין אונזערע הייזער, וועט 

דער געזעץ העלפן פארמיידן צוקונפטיגע קאטאסטראפעס און האלטן ניו יארקער זיכער אזוי ווי מיר 
שע סּפעיס היטערס וואס ווערן פארזיכערן העכערע זיכערהייט סטאנדארטן פאר אלע עלעקטראני 

 פארקויפט אין אונזער סטעיט."  
  

general ) געזעץ ביזנעס אלגעמיינע די  צו  ענדערנוג  אן מאכט (S.7863A/A.9181B) געזעץ נייער  דער
law business) פארקויפן פון היטערס סּפעיס עלעקטראנישע פון געשעפט וועלכע סיי פארבאטן צו  

  א  נישט האבן וועלכע היטערס אויך אזוי  און סטעיט,  יארק ניו אין  טערמָאוסטעט א אן קומען  וואס אזעלכע
  סערטיפיקאציע און טעסטינג א פון סערטיפיקאציע אן און אויטאמאטיש  אויסלעשן צו זיך פונקציע

  לעיבאר שטאטן פאראייניגטע די דורך  באשטעטיגט  און אנערקענט איז  וואס קערפערשאפט
   אדמיניסטראציע.  געזונטהייט און זיכערהייט גונגבאשעפטי דעּפארטמענט'ס

  
"די 'זיכערע סּפעיס היטערס געזעץ' איז געווען די סטעיט סענאטאר קארדעל קלעיר האט געזאגט, 

סאמע ערשטע געזעץ וואס איך האב פארגעשלאגן, און איך לויב אויס גאווערנער האקול פארן עס  
אונטערשרייבן, אזוי ווי עס איז ספעציפיש געווידמעט צו פארמיידן פייערס, ראטעווען לעבנס און מאכן 



 

 

ונג סעזאן. עס קומט זיך פאר ניו יארקער צו האבן די העכסטע  הייזער זיכערער דורכאויס דעם הייצ
זיכערהייט סטאנדארטן אין די גאנצע לאנד, און היינט נעמען מיר אונטער שריט צו געדענקען די וועם מיר  

האבן פארלוירן אין די פארגאנגענהייט אויף א באדייטפולן פארנעם און מיט אן אנטשלאסנקייט צו  
 פארמיידליכע פייערס פון יעצט און ווייטער."  ברענגען אן ענדע צו

  
"כמעט א יאר צוריק האט א שרעקליכע  אסעמבלי מיטגלידערין קעני בּורגָאוס האט געזאגט,

מענטשן   17אּפארטמענטס אין די בראנקס.   Twin Parksגעביידע פייער דורכגעשניטן די -אּפארטמענט 
יאר. ווען עס   30טליכסטע פייער אין ניו יארק אין איבער זענען דערהרג'ט געווארן, מאכנדיג דאס די טוי

איז באשטעטיגט געווארן אז די אורזאך איז געווען א צובראכענע סּפעיס היטער, האבן מיר געוואוסט אז 
היינט בין איך דאנקבאר אז גאווערנער האקול האט אונטערגעשריבן  מיר מוזן אונטערנעמען שריט.

פארגעשלאגענע געזעץ: דער 'זיכערע סּפעיס היטערס געזעץ'. די נייע  ראטעווענדע -אונזער לעבנס
זיכערהייט מאסנאמען אויף עלעקטראנישע סּפעיס היטערס וועלן האלטן ניו יארקער פארזיכערט אין  

זייערע היימער אזוי ווי מיר לאזן זיך אריין אין די קאלטע ווינטער חודשים. איך באדאנק אויך סענאטאר  
יין א געוואלדיגע שותף אינעם שטופן פאר דעם געזעץ, און איך קוק ארויס צו זעהן דעם  קלעיר פארן ז 

 נייעם געזעץ אריינגיין אין קראפט."  
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