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  גאווערנער האקול שרייבט אונטער וועירהאוז ארבייטער באשיצונגען געזעץ

  
( פאדערט אז ארבעט שנעלקייט ציפערן זאלן ארויסגעגעבן  S.8922A/A.10020Aנייער געזעץ )

ווערן און רעכנט אריין באשיצונגען פאר ארבייטער וועלכע קומען נישט נאך באהאלטענע אדער  
 אומגעזעצליכע ארבעט שנעלקייט פאדערונגען  

  
  

געזעץ'   גאווערנער קעטי האקול האט היינט אונטערגעשריבן א דעם 'וועירהאוז ארבעטער באשיצונג 
(S.8922/A.10020 -Warehouse Worker Protection Act  דער נייער געזעץ וועט באשיצן .)

וועירהאוז דיסטריביּושען ארבייטער פון באהאלטענע אדער אומגעזעצליכע ארבעט שנעלקייט 
פאדערונגען און רעכנט אריין באשיצונגען פאר ארבייטער וועלכע קומען נישט נאך אומגעזעצליכע  

  דערונגען. פא
  

"עס קומט זיך פאר יעדער ארבעטער אין ניו יארק סטעיט צו באהאנדלט ווערן מיט יושר, כבוד און  
"אזוי ווי מיר פייערן די האלידעיס מיט געפאקטע  האט גאווערנער האקול געזאגט. רעספעקט",  

געשאנקען, בין איך שטאלץ צו אונטערשרייבן דעם וועירהאוז ארבעטער באשיצונג געזעץ צו 
  ארבעטנדע וועירהאוז ארבייטער."-פארברייטערן די באשיצונגען פון שווער

  
צו באשיצן וועירהאוז ( ציהלט S.8922A/A.10020Aדער וועירהאוז ארבעטער באשיצונג געזעץ )

ארבייטער פון אומשכל'דיגע פארלאנגטע ארבעט שנעלקייטן. דער נייער געזעץ וועט איינפירן נייע  
פאדערונגען פאר דיסטריביושען צענטערן צו ארויסגיבן די ציפערן וואס זיי האבן איבער ווי שנעל זייערע  

ן די ארבייטער איבער ווי גוט זיי ארבעטן און  יעצטיגע און געוועזענע ארבייטער ארבעטן כדי צו אינפארמיר
איבער זייערע רעכטן ביים ארבעטספלאץ. דער געזעץ באשיצט אויך ארבייטער פון שריט קעגן זיי ביים 

ארבעט, ווי צום ביישפיל דיסציפלינירנדע שריט אדער ווערן אויפגעזאגט, אויסשליסליך צוליבן נישט  
 ונגען וועלכע ערלויבן נישט צו נעמען געהעריגע הפסקות.  נאכקומען באהאלטענע שנעלקייט פאדער

  
"דורכן ברענגען דעם וועירהאוז ארבעטער  סטעיט סענאטארשע דזשעסיקע רַאמָאוס האט געזאגט, 

באשיצונג געזעץ צו אריבערגעפירט ווערן האבן מיר זיכער געמאכט אז גרויסע קערפערשאפטן ווי 
Amazon  אוןUPS  קענען נישט אויסזייגן יעדע ביסל פארדינסט וואס זיי קענען ארויסנעמען פון זייערע

יט זייערע וואונדן. יעדער וועירהאוז ארבעטער האט א  ארבייטער, לאזנדיג די ארבייטער זיך אפגעבן מ
קאמיוניטי וואס פארלאזט זיך אויף אים, א קאמיוניטי וואס פארלאזט זיך אויף זייער מעגליכקייט צו  
- אהיימקומען גאנצערהייט פון די ארבעט. איך וויל באדאנקען מאיאריטעט פירערין ענדריע סטּוארט

לעיבאר יוניאן אזוי ווי מיר בויען אויף שטיצע פאר דעם געזעץ,   Amazon קָאזינס פארן זיך טרעפן מיט די
און איך וויל באדאנקען גאווערנער האקול פארן ווידערהאלן איר איבערגעגעבנקייט צו שטארקע  

ארבייטער באשיצונגען. דאס איז די ערשטע שריט צו אדרעסירן פארשפרייטע פארוואונדונגען אין א  
ב אינדוסטריע, און איך קוק ארויס צו פארזעצן די ארבעט מיט מיינע שותפים אין די  וואקסנדע דזשא-שנעל 

  לעיבאר באוועגונג אין די קומענדיגע סעסיע."



  
"דער וועירהאוז ארבעטער באשיצונג געזעץ  אסעמבלי מיטגלידערין לָאטויע דזשָאינער האט געזאגט, 

און נעמט אוועק סיבות פון גרויסע אינטערנעט   פירט דורך קריטישע ארבעטספלאץ זיכערהייט מאסנאמען
צו האבן אומזיכערע ארבעטספלאץ סטאנדארטן. דער געזעץ ברענגט די   Amazonשַאּפינג פירמעס ווי 

גאר נויטיגע אפנקייט פון דאס באנוץ מיט באלעסטיגנדע פאדערונגען און פארשטערקערט די ארבייטער 
  גאווערנער האקול פארן אונטערשרייבן דעם געזעץ."באשיצונגען. איך בין באמת דאנקבאר פאר 

  
 Retail, Wholesale and Departmentריטעיל, הָאולסעיל און דעּפארטמענט סטָאר יוניאן )

Store Union, RWDSU ,די ( פרעזידענט, סטּוארט אפעלבוים, האט געזאגט"RWDSU   האט פון
יטער פון קראנקהייטן און וואונדן וועלכע קומען פון לאנג געהאט א פריאריטעט צו באשיצן וועירהאוז ארבי

די סטרעס פון גרעניצלאזע פאדערונגען, און דערפאר האבן מיר געשטופט פאר דעם וועירהאוז 
(. וועירהאוז איינריכטונגען וואקסן ארויס ארום   A10020/S8922 -WWPAארבעטער באשיצונג געזעץ )

איינריכטונגען אין די סטעיט און   70יין האט געעפנט מער פון אל Amazonניו יארק מיט שטייגנדע צאלן; 
. אין דעם זעלבן צייט האבן 2021איבער האלב פון די איינריכטונגען זענען געבויט געווארן זינט יאנואר 

מיר געזעהן וואקסנדע ראטעס פון פארוואונדעטע צווישן וועירהאוז ארבייטער. צוליב עקסטרעמע ארבעט  
רונגען, האבן וועירהאוז ארבייטער געליטן פון הארץ אטאקעס, סטרָאוקס, וואונדן אין די  שנעלקייט פאדע

מוסקלען צוליב כסדר'דיגע באוועגונגען און פערמאנענטע לעבנסלענגליכע דזשוינט און רוקן ווייטאג.  
ער קעטי  היינט האבן מיר עררייכט א גרויסע געווינס פאר ארבייטער זיכערהייט. א דאנק אייך, גאווערנ

קען אנהויבן העלפן ארבייטער וועלכע דארפן עס   WWPAהאקול, פארן אונטערשרייבן דעם געזעץ. דער 
  יעצט מער פון סיי ווען בעפאר."

  
Teamsters Joint Council 16  ,פרעזידענט, טאמאס דזשעסּוַאלדי, האט געזאגט"Teamster  

מיטגלידער האבן געקעמפט פאר צענדליגע יארן פאר שטארקע זיכערהייט סטאנדארטן אין די וועירהאוז  
לייגט ווידעראמאל ארבייטער אין סכנה. מיר באדאנקען   Amazonאינדוסטריע, אבער די וואוקס פון 

בן גאווערנער האקול, סענאטארשע רַאמָאוס און אסעמבלי מיטגלידערין דזשָאינער וועלכע הא
געסּפאנסארט די ביל און לעגיסלאטיווע פירער פארן אוועקשטעלן א זיכערהייט סטאנדארט פאר אלע  

וועירהאוז פירמעס דורך דעם וועירהאוז ארבייטער באשיצונג געזעץ. דאס איז אן אמת'ע זיג אין אונזער  
ז ארבייטער כדי זיי אנגייענדע קאמף פאר די רעכטן און געמיינזאמע פארהאנדלונגען פאר אלע וועירהאו

  זאלן האבן א שטימע אויף די דזשאב און זיך קענען באשיצן."
  

###  
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