
 
 
 
 

 
     
 

  ריינפירַא
טאָ ה) NYSDECדי ניו יארק סטעיט דעּפַארטמענט ָאוו ענוויירָאמענטעלע קָאנסערוועישָאן (

דרעסירןאַ דערונגען צו אָ ררעכטונג פאַ כגעקומען די פאָ ן איז נאָ ן עדיסאָ ז קאַ שטימט אַ ב
'סטַאנציע דזשענערעיטינגקענט עוועניו 'די געוועזענע רבינדונג מיט אַ אין פעסטיגונגען ּפראַ פ

).V00732וד אָ ץ קאַ לּפ NYSDECענט עוועניו, ברוקלין, ניו יָארק (ק 500אויף ("ּפלַאץ"),
NYSDEC ןאָ ן עדיסאָ גן קאָ רפליכטונג נישט צו קלאַ פרייאונג און פאַ ב אַ רויסגעגעבן אַ ט אָ ה

  ץ.אַ לּפבשייכות מיט דעם
  
 גןאָ רפליכטונג נישט צו קלאַ פרייאונג אין פאַ ב

ןאָ פיציעלן שלוס פון קאָ דעם  ָאּפגן צייכנט אָ רפליכטונג נישט צו קלאַ פרייאונג און פאַ די ב
נטוויקלען דעםאַ ן אויף דעם שטח, און ערלויבט צוריק צו אַ לּפררעכטונג שריט אַ ן'ס פאָ עדיס

ר די געמיינדע.  עס דייטאַ נוץ פאַ דוקטיווער באָ רּפר אַ וערן פצוריקגעברענגט ועס זָאל שטח און
דערןאָ רבעט אויף דעם שטח און עס פאַ נגטע אַ רלאַ לע פאַ ט דורכגעפירט אָ ן האָ ן עדיסאָ ז קאַ ן ָא

ן"אַ לּפנדלונג אַ האַ לט זיך צום 'סייט באַ נג מ'האַ זיך שוין נישט קיין שום ווייטערדיגע שריט, וויל
)SMPגרעניצונגען) בלייבן איןאַ גרעניצונגען (דיעד באַ ציעס און באַ ך דעקלעראַ מָאּפי ), ד

  עסטיגונגען.ּפראַ ך פאָ ווייזן פון נאַ פט, און עס ווערן נישט געפינען קיין שום באַ קר
  

 ריכטאַ ונקטן פון דעם ענדגילטיגן אינזשענירישן בּפהויכ
וועקשטעלן פוןאַ זייטיגן און אַ ס באָ סן דאָ בן איינגעשלאָ ררעכטונגען אויפ'ן שטח האַ די פ

דער דיאָ ל ַאּפסער שטאַ צום וו ַאּפראַ ל ביז אַ פָאּפמד און אַ נען פון זאָ ט 13,700אומגעפער
NYSDECנג מיט אַ ) אין איינקלַאּפראַ ד אַ פיס גר 13 – 5זע (בערך אַ בעיסמענט'ס צעמענט ב

לןאַ טריאַ נפולונגען מאָ ריינע  ס).SCOמד אויפרייניגונג צילן' (אַ ל זאָ טענע 'רעזידענשאָ רבאַ פ
ל אוןאַ פָאּפמדען און אַ בענע זאָ רן צו ערזעצן די אויסגעגראָ ריינגעברענגט געוואַ זענען

  דען אויפ'ן שטח.אַ רגעלייגטע גראָ וועקצושטעלן די פַא
לטער אונטערדישעראַ ן אַ רן אָ זייטיגט געוואַ אינעם צפון טייל פונעם שטח, איז רעגיסטריט און ב

מדעןאַ רומיגע זאַ ף. די אָ לטן אויל ברענשטאַ רן צו האָ נק וועלכע איז גענוצט געוואַ זין טאַ גאַ מ
  רן.אָ בן געוואָ רויסגעגראַ זענען אויך

מערב ווינקל-מד איבערדעק אויפ'ן דרוםאַ פיס ז-צוויי אַ ריינגענומען אַ ט אויך אָ ררעכטונג האַ די פ
ראַ בונגען) צו ערלויבן פאָ ר אויסגראַ לט פס איז נישט אויסגעשטעאָ ץ וואַ לּפ אַ פונעם שטח (

רןאָ מד צודעק איז איבערגעצויגן געוואַ נוץ פונעם שטח. דער זאַ ל באָ גרעניצטע רעזידענשאַ ב
  דריי פערטל אינטש שטיין. אַ מיט

שטַארקע בַאמיאונגען צו בַאשיצן די-דורכאויס די פַאררעכטונגען, זענען געמַאכט געווָארן גָאר
מעגליכע שעדליכקייטן.  עס זענען גענוצט געווָארן ּפַאסיגע טעכניקן צוריקצוהַאלטן געמיינדע פון

שטיקלעך-דעם שטויב צו פַארמיידן די ַארויסקומונג פון ַאזבעסטָאס אין ַאנדערע שעדליכע לופט
בַאזירטע לופט-)NYSDOHאין די ַארומיגע געגנט. די ניו יָארק סטעיט העלט דעּפַארטמענט (

-) איז איינגעשטעלט געווָארן צו פַארמינערן מעגליכע קורץCAMPטונג ּפרָאגרַאם (בַאבַאכ
טערמיניגע אויסשטעלונגען פון די שעדליכקייטן פַאר ַארבעטער און לָאקַאלע איינוואוינער. אין
צוגָאב, איז דָארט געווען ַאן ַאזבעסטָאס לופט בַאָאבַאכטונג ּפרָאגרַאם.  ַאלע לופט

און די NYSDEC ,NYSDOHנגען דַאטַא זענען ַארויסגעשטעלט געווָארן צו בַאָאבַאכטו
  .www.coned.com/mgpזייט,  -עפנטליכקייט דורך די וועב

סאָ ) ווIRMם' (אַ סנאָ ררעכטונג מאַ צייטיגער פ- 'צווישנ אַ ריין אַ רט שליסט אוך אָ אויפ'ן ררעכטונגען אַ פ
זייטיגןאַ שטייט פון באַ ב IRM. די 2012נהייב אָ ביז  – 2011עט ּפרן שאָ יז דורכגעפירט געווא

שּפעטע דיאין גרוב, ווָאס איז געבויעט געווָארן -פון ַא געוועזענעם ַאשגעזעצטע שטויבן ַארָאּפ
ב איז דַאןגרו-מערב טייל פונעם שטח. דער ַאש-ס און איז ּפלַאצירט אויפ'ן צפון1930ס ָאדער 1920

געדוכטע סעליולער צעמענט ָאנפולונג און צוגעדעקט מיט-געווָארן צוריק ָאנגעפולט מיט נידריגע
  סטרוקטור צעמענט.

לכבוד אינטערעסירטער
איינוואוינער,

 
קט צעטל שטעלט צו פרישע אַ דער פ

טוס אַ ציע איבער דעם שטאַ רמאָ אינפ
פון די געוועזענע קענט עוועניו 

  .נציעאַ דזשענערעיטינג סט
וועלכע פראגעס ט סיי אָ אויב איר ה

ציע, אַ רמאָ דער איר ווילט מער אינפָא
 רבינדט אייך מיט:אַ ביטע פ

Antonia Yuille 
Con Edison 
30 Flatbush 
Brooklyn, NY 11217 
Tel: (718) 802-5666 
E: yuillea@coned.com  

  
געס אַ מענטעלע פראָ ר ענווייראַ פ

ץ, ביטע אַ לּפבשייכות מיט דעם
  רבינדט אייך מיט:אַ פ

Douglas MacNeal 
Project Manager 
NYSDEC 
625 Broadway 
Albany, NY 12233 
Tel: (518) 402-9662 
Douglas.macneal@dec.ny.gov 
 

געס בשייכות אַ ר געזונטהייט פראַ פ
  ץ, ביטע רופטאַ לּפמיט דעם

Albert DeMarco 
NYSDOH 
Bureau of Environmental 
Exposure Investigation 
Empire State Plaza  
Corning Tower, Rm 1787  
Albany, NY 12237  
Tel: (518) 402-7860  
Email: beei@health.ny.gov  

  
  ציע, גייט צואַ רמאָ ר מער אינפאַ פ

www.dec.ny.gov/chemical/24904.html 

NYSDEC  גען זעען דערגרייכט געווארןבאשטעטיגט אז פאדערו  

טער 8טריט, דזשעי ס 350, 2ורד אָ מיוניטי באָ ברוקלין ק  קומען:אַ צו ב אָ יעקט זענען דאָ רּפדאקומענטן בשייכות מיט דעם
 240, ; וויליַאמסבורג ּפובליק לייבעריגאָ מיט 9-4ג, אָ פרייט-גאָ עות מאנטש 718-596-5410 ,11201ק, ברוקלין, נ.י., אָ שט

 10-6 -שעות מאנטָאג/ מיטווָאך/ דָאנערשטָאג/ פרייטָאג  718-302-3485טעלעפָאן:  11211דיוויזישָאן עוועניו, ברוקלין נ.י.
 (קענט עוועניו קנעּפל)  www.coned.com/mgpָאווענט. געשלָאסן שבת און זונטָאג, און  1-8 ָאווענט, דינסטָאג

פאקט צעטל2015אפריל 
קעט עוועיו 500  

 www.coned.com/mgp                                                       ברוקלין, יו יארק

 אין צוזאמענארבעט מיט
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 NYSDEC לענט' (ּפז אַ ניופעקטשערד גאַ רשונג פון 'מאָ מענטעלע אויספאָ ן ענווייראַ רפיגט אויך מיט אַ פMGP(-רבינדענעאַ פ

ץ וועלכע איזאַ לּפרבעטס אַ ז אַ ו גאָ נעל גריד אויפ'ן געוועזענעם נעסאָ רן דורך נעשאָ כגעפירט געווס איז דוראָ עסטיגונגען ווּפראַ פ
נעל גריד גענומעןאָ ט נעשאָ ן'ס שטח, האָ ן עדיסאָ ררעכטונג פון קאַ לס טייל פון די פאַ ן'ס שטח. אָ ן עדיסאָ רט צו דרום פון קאַ ה

רבינדענעאַ פ-MPGרשונג צייגן אָ טן פון די אויספאַ . די רעזולט2014רן אויף דעם שטח אין מאי אַ לּפמענטעלע עקזעמאָ ענווייר
  עסטיגונגען אונטער'ן שטח.ּפראַ פ

לןאָ נטראָ נעלע און אינזשענירישע קאָ דערט אינסטיטוציאָ מדען אונטער'ן שטח, ווערן געפאַ עסטיגטע זּפראַ לד עס בלייבן פאַ וויב
טייל פונעם אַ לן זענען אָ נטראָ נעלע קאָ ציומענט. די אינזשענירישע און אינסטיטאָ געזונט און די ענווייר שיצן די מענטשליכעאַ צו ב

מערב-מד דעק אינעם צפוןאַ לטן דעם צוויי פיסיגן זאַ ס אויפהאָ ריין דאַ ר'ן שטח און שליסן אַ ) פSMPן' (אַ לּפנדלונג אַ האַ 'שטח ב
ציע פוןאַ דעקלער אַ רויפשטעלן אַ ס אָ נוץ אויף דעם שטח און דאַ ל באָ רעזידענש גרעניצטעאַ ווינקל פונעם שטח צו ערלויבן ב

 NYSDECריין מעלדונגען צו די אַ שליסט אויך  SMP. די SMPלטן צו אַ נגן זיך צו האַ רלאַ גרעניצונגען, וועלכע פאַ כן און באַ מָאּפ
זוי דיאַ צן ווי אַ צושָאּפן אַ לּפכטונג אַ בַאאָ ב אַ טח, און רבעט ווערט דורכגעפירט אויפ'ן שאַ דיינדרינגליכע אַ אויב סיי וועלכע

  ם עס איז.אַ רבעט זיך אויס און ווי ווירקזאַ ררעכטונג אַ פ
  

  קומענדיגע שריט
NYSDEC  בַאזירט אויף איבערקוקן2015, 7הָאט ַארויסגעגעבן די בַאפרייאונג און פַארפליכטונג נישט צו קלָאגן (אום ַאּפריל (

ווָאס איז ַאריינגעגעבן געווָארן דורך קָאן עדיסָאן.  די SMP) און FERגן דעם 'ענדגילטיגן אינזשענירישן בַאריכט' (און בַאשטעטי
FER שילדערט ַאז די פַאררעכטונג ַאקטיוויטעטן זענען דורכגעפירט געווָארן, זענען בַאשטעטיגט געווָארן און ַאז די

  .SMPרייכט געווָארן אויפ'ן שטח און זענען איינגעשלָאסן געווָארן אינעם פַאררעכטונג אויפפָאדערונגען זענען דערג
כטן דעםאָ רראַ לגרייך  פאָ ט דערפאָ ן האָ ן עדיסאָ ז קאַ   NYSDECגן, לויטעט אָ רפליכטונג נישט צו קלאַ פרייאונג און פאַ מיט'ן ב

  ל צוועקן.אָ גרעניצטע רעזידענשאַ נגערעכנט ברייאַ ר ביז צו און אַ ץ קען איצט גענוצט ווערן פאַ לּפז דער אַ ץ און אַ לּפ
  

  איינשליסונג פונעם ּפובליק
ריע פונעם שטח, דיאָ ר די געגנט די היסטאַ רן צו צושטעלן פאָ רבעט געוואַ ) איז אויסגעCPPן (אַ לּפטייליגונג אַ בירגער ב ַא

י זָארגן פון די מיט ַאן אינטערעסע דערין און ַאטָאג, דרן ביז'ן היינטיגן אָ ס זענען דורכגעפירט געוואָ רבעט וואַ רשונג אָ אויספ
הָאט אויך געשילדערט בירגער בַאטייליגונג  CPPקָאנטַאקט ליסטע פַאר ָאנגייענדע קָאמיוניקַאציע בנוגע דעם שטח. די

  ַאקטיוויטעטן ווָאס זענען דורכגעפירט געווָארן דורכאויס די אויספָארשונג אויפ'ן שטח און פַאררעכטונגען.
 

  אינפָארמַאציע וועגן דעם ּפלַאץ
קענט עוועניו, ברוקלין, ניו יָארק. דער 500די געוועזענע קָאן עדיסָאן קענט עוועניו דזשענערעיטינג סטַאנציע געפינט זיך אויף 

עלעקטריק קרַאפט,ַאקער איז געווען דער ּפלַאץ פון ַא סטַאנציע ווָאס הָאט אויפגעטריבן  2.6ּפלַאץ איז בערך פיר ַאקער. בערך 
(און ריינע ָאנפולונג 2009און עס הָאט זיך געפינען אין ַא זיבן ביז ניין שטָאקיגע געביידע ווָאס איז ַארָאּפגעווָארפן געווָארן אין 

. דער שטח איז ליידיג, ָאבער דעראיז ַאריינגעשטעלט געווָארן אויפ'ן ָארט וואו די געוועזענע סטַאנציע איז געשטַאנען)
הויז געפינען זיך נָאך אונטער'ן-פונדַאמענט און בעיסמענטס פון די געוועזענע דזשענערעיטינג סטַאנציע און ָאריגינעלע ּפַאוער

  שטַאּפל. -גַאס
 
 

  
 
 
 
 
 
 

געוועזעע קעט 
  ציעאַ סטגאזעוועיו


