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  געזעץ קארלאס' אוועקשטעלן צו געזעץ אונטער שרייבט האוקול גאווערנער
   

טוישט די פענאל געזעץ צו צולייגן קרימינאלע קארפארעיט לייעביליטי  S.621B/A.4947Bגעזעץ 
  פאר די טויט אדער ערנסטע פיזישע וואונד פון אן ארבעטער

   
   

גאווערנער קעטי האוקול האט היינט אונטערגעשריבן געזעץ וואס שטעלט אוועק קארלאס' געזעץ. די 
( טוישט די ניו יארק סטעיט פענאל געזעץ צו העכערן די שטראפן פאר  S.621B/A.4947B) געזעץ

קרימינאלע קארפארעיט לייעביליטי פאר די טויט אדער ערנסטע פיזישע וואונד פון אן ארבעטער, א  
  . $500,000פארברעכן אדער זינד, מיט א קנס פון ביז 

  

נזער עקאנאמיע, און עס קומט זיך זיי  "קאנסטראקשין ארבעטער זענען די מאטאר וואס רוקט ווייטער או
"די געזעץ וועט צולייגן נאך א  האט גאווערנער האקול געזאגט.שטארקע שיצונגען דורך די געזעץ," 

שיכט פון פאראנטווארטליכקייט פאר זיכערהייט פראטאקאלן און וועט אוועקשטעלן וויכטיגע שיצונגען  
כטיגע, שווערע, און אפט מאל געפארפולע ארבעט. איך  פאר די מענטשן וואס פירן אויס די דאזיגע ווי

דאנק די ביל ספאנסארס פאר די פארטנערשיפ מיט'ן דאס אדורכפירן, און איך האף אז דאס געבט א 
  מאס פון טרייסט פאר די פאמיליע און נאנטע פון קארלאס." 

   
העכערע פאראנטווארטליכקייט פאר טראגישע און  שאפט ( S.621B/A.4947B)קארלאס' געזעץ 

פארמיידליכע וואונדן פאר ארבעטער אין ניו יארק קאנסטראקשין ארבעט. אונטער די נייע געזעץ, איז א  
קארפאראציע שולדיג פון קרימינאלע קארפארעיט לייעביליטי פאר די טויט אדער וואונדן פון אן ארבעטער  

יט, געפאר, בדווקא, אדער וויסנדיג פאראורזאכט די טויט אדער  ווען עס האט מיט פארנאכלעסיגקי
נאך קארלאס  ערנסטע פיזישע וואונדן פון אירע ארבעטערס אין צייט פון ארבעט. די געזעץ האט א נאמען 

יעריגע קאנסטראקשין ארבעטער וואס איז טראגיש אומגעקומען ביי א ניו יארק סיטי  -22מאנקאיא, א 
  .2015קאנסטראקשין ארט אין 

  
, אן  22, איז קארלאס מאנקאיא, 2015"אין  סטעיט סענאטאר דזשעימס סאנדערס האט געזאגט,

איינוואוינער פון קווינס און אן אימיגראנט פון עקוואדאר, געשטארבן אין די ארבעטספלאץ צוליב וואס זיין  
ארבעטסגעבער האט זיך נישט וויסנדיג געמאכט פון מערערע ווארענונגען פון געפארפולע אומשטענדן 

. אין זיין פאל, איז גערעכטיגקייט נישט אינפארסירט געווארן און זיינע  אין וואס מר. מאנקאיא איז געווען
ארבעטסגעבערס האט פארמיטן א פאסיגע שטראף פאר קרימינאלע שריט. זייט דעמאלץ, האבן פילע ניו  
יארק ארבעטער געליטן ערנסטע וואונדן און אפילו טויט אויפ'ן ארבעטסארט פון ענליכע אויפפירונג דורך  

ויפזעערס אן זיך ספראווען מיט די פולע רעזולטאטן פון זייערע שריט. קארלאס' געזעץ וועט זייערע א
ענדליך שטארקן די געזעץ צו האלטן ארבעטסגעבער פאראנטווארטליך און העלפן אפהאלטן צוקונפטיגע  

  קרימינאלע אויפפירונג און פארמיידן די וואונדן און טויט פון ארבעטערס אין די צוקונפט." 
  



"נאך יארן פון באקעמפן מיין   אסעמבלימיטגליד ראדניס בישאט הערמעלין האט געזאגט,
גע'ספאנסאר'טע ביל, זענען פאר פארלייכטערט אז גאווערנער האקול האט אונטערגעשריבן קארלאס'  

געזעץ צו פארמיידן אומפאסיגע קאנסטראקשין פירמעס פון אויסנוצן די ארבעטער, ספעציעל אימיגראנט  
מאל, בין איך צופרידן צו האלטן  ארבעטער אין מיין דיסטריקט. נאכ'ן עס איבערזאגן עטליכע

קאנסטראקשין פירמעס פאראנטווארטליך צו צושטעלן פאסיגע ארבעטסערטער טרענירונג און  
זיכערהייט. קארלאס' געזעץ וועט יעצט צוואונגען קאנסטראקשין פירמעס צו האלטן ארבעטערס' וואוילזיין  

די פרייז פון טון ביזנעס. די געטוישטע   טייער, אנשטאט באשולדיגן ערנסטע ארבעטספלאץ וואונדן אלס
- געזעץ וועט אויך פארברייטערן די באדייט און שיצונגען פון 'ארבעטערס' אריינצונעמען סאב

קאנטראקטערס, ערבעטער פאר'ן טאג און אנדערע ארבעטער וועלכע עס קומט זיך זיי די רעכטן, און  
רס. כאטש עס איז פארהאן א קנס וואס מען קען  צולייגן פאראנטווארטליכקייט פאר זייערע ארבעטסגעבע

איינפארסירן וואס וועט אפהאלטן פארלעצער, וועט קיינמאל נישט זיין גענוג געלט צו צוריקברענגען א  
  לעבן." 

  

, ״עס קומט  ניו יארק סטעיט לעיבאר דעפארטמענט קאמיסיאנערין ראבערטא רירדאן האט געזאגט
עלכע בויען ניו יארק סטעיט ארבעט אומשטענדן וועלכע קומען נאך די  זיך פאר די מענער און פרויען וו

העכסטע זיכערהייט און געזונט סטאנדארטן און איך אפלאדיר גאווערנער האקול פאר אוועקשטעלן  
קארלאס' געזעץ צו האלטן אומאויפריכטיגע קאנטראקטארס פאראנטווארטליך. מיר מוטיגן בארעכטיגטע  

ארט נאכפראגע פראגראם צו פארזיכערן אז זייערע  -'ס אמזיסטע אויפ'ןDOLדי ביזנעסער צו אויסנוצן 
  ארבעטסערטער זענען פארזיכערט פאר זייערע ארבעטער." 

  
LIUNA ,מיר אפלאדירן די גאווערנער   מזרח ראיאן וויצע פרעזידענט מייק העלסטראם האט געזאגט"

פאר'ן אונטערשרייבן קארלאס' געזעץ. איין קאנסטראקשין ארבעטער פארלירט זיין לעבן אויפ'ן  
טעג. די ביל, וועלכע וועט ערלויבן א שטראף פון ביז פופציג מאל   6צו  5ארבעטסארט אין ניו יארק יעדע 

ערשט זיין אן אפהאלטער. די געזעץ און  מער ווי קארלאס' ארבעטסגעבער האט באקומען וועט צום 
גאווערנער האקול אנערקענען אז די ווארשיינליכע עפידעמיע פון טויטע קאנסטראקשין ארבעטער דארף  
זיך אפשטעלן. אין די טייל פון געזעץ, נעמען מיר א גרויסע שפרינג פאראויס צו דעם ציל. מיר דאנקען זיי  

  עטסלייט." פאר זייער שטיצע פון ניו יארק'ס ארב
  

ביזנעס פארוואלטער מייק פראהאסקא האט געזאגט, מעיסאן טענדערס דיסטריקט קאונסיל 
נישט פאסיגע  "קאנסטראקשין איז בעצם א געפארפולע ביזנעס. אבער עס דארף נישט זיין טויטליך. 

אויפפירער זוכן אויף ארבעטערס וואס מען קען אויסנוצן צו ארבעטן ביי זייער ארבעטספלעצער. אין  
אומגעפער פיר פון יעדע פינף טויטפעלער איז דער וויקטים אן אימיגראנט אן יוניאן פארטרעטונג. ביי  

האקול היינט פאר אויפשטיין  אונזער ארבעטספלאץ, באשיצן מיר די ארבעטער. מיר דאנקען גאווערנער 
  פאר די ארבעטער וועלכע האבן נישט די גוטע מזל פון זיין אין די יוניאן." 
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