


  בַאנבַאנּוצןהַאנט היגיענע שטַאנדןגלַײך ֿפַארַאנען ,: 

זײף, ֿפליסנדיק װַארעם װַאסער, אּון בַאזַײטיקן ּפַאּפיר  •
 ָאדערהַאנטעכער: 

הַאנט סַאניטַאציע בַאזירט אין ַאלקָאהָאל ַאװּו הַאנט װַאשן  •
 שטַאנדן זַײנען ניט ּפרַאקטיקַאל.

 COVID-19  װָאס איז קענטיק ֿפַאר ַאלע אּון װָאס סיגנַאגע
דערמָאנט דעם גַאנצן ּפערסָאנעל צּו הַאלטן ּפַאסיקע הַאנט 

אּון רײניקן  PPEהיגיענע, ֿפיזיש ווַײטקייט ּכללים, ּפַאסיק ניצן ֿפּון 
 אּון דיסאינֿפיצידעכץ ּפרּפטָאקָאל.

  דערהַײנטיקט רײניקן אּון ריכטיק ֿפּולשטענדיק אּון
 .דיסאינֿפיצידעכץ רעקָארדס

  %05צ.ב. ליֿפטן, קרַאנען( ֿפַארנּומען בַײ ענג רױם ערטער 
 .מַאקסימּום דערלױבט נּומער מענטשן

ֿפייקַײט מּוזט דַארף זַײן געשטעלט צװישן דעם טַאקסי אּון  5%0 •
 אין יעדער ַארָאּפלָאזן

  ֿפַאר ַארבעטער, געסט אּון קליענטן אין ַא קָאמּוניקַאציע ּפלַאן
 ּפלַאץ.

  רעקָארדס ֿפּון יעדער ֿפּולשטענדיק, גערעכט אּון דערהַײנטיקט
װָאס מעג הָאבן נָאענט קָאנטַאקט מיט ַאנדערע אין ּפלַאץ מענטש 

  .ּכדי צּו ֿפַארזיכערן עֿפעקטיװ קָאנטַאקט דעררװישן

 

DOB  אינסּפעקטָארן װערן ֿפָאקּוס זַײנע ערשטע װיזיטן צּו דערלױבטע
קָאנסטרַאקשָאן ּפלעצער װעגן אױסלערנען קָאנסטרַאקשָאן 

ּפרָאֿפעסיָאנעלע אין ּפלַאץ צּו ֿפעסטיקן ַאז מען ֿפָאלגן די גַײדַאנס. 
דערלױבטע ּפלעצער דַארֿפן דערװַארטן נָאכֿפָאלגן דּורכקוקן צּו 

ֿפַארזיכערן ַאז דּורכֿפירּונג בַאדערֿפענישן, ָאדער ַאנדערע ניו יָארק 
שטַאט ָאדער ניו יָארק סיטי בַאֿפעלן זַײנען סָאביקט צּו דּורכֿפיר, 

 .ַארַײנגענּומען ַארױסגעבן שענדּונגען אּון ַאסָאצירטע שטרָאֿפן

 

געֿפינט  nyc.gov/buildings.ֿפַאר מער אינֿפָארמַאציע, ביטע װיזיט 
 111טעסטינג ּפלַאץ בַײ ָאנקלינגען  COVID-19אַײער נָאענטסטער 

  nyc.gov/covidtest.ָאדער װיזיט

 ֿפּון דעם ּפלַאן ֿפּון שטַאט  1ניו יָארק סיטי איז יעצט אין ֿפַאזע 
 ּכדי צּו עֿפענען נָאך ַא מָאל, דָאס מײנט ַאלע קָאנסטרַאקשָאן 
 ּפלעצער קענען עֿפענען אּון ָאנהײבן צּו ַארבעטן. איר דַארף 

נָאך ֿפַארזיכערן ַאז אַײער ּפלַאץ בַאגעגנט ַאלע בנין אּון עלעקטרישע 
 קָאדעס ַאזױ װי ַאלע ּכללים אּון רעגּולַאציעס ֿפּון דעם 

New York City Department of Buildings (DOB). 

 

מַאכן די דַארֿפן נָאך ַא מָאל, לֿפחות, איר ַארנעטן איר ָאנהײבן אײדער 
 :ֿפָאלגנדיקע זַאכן

 ֿפַארשטײן אּון שּפילן לױט דילײענען , 
Interim Guidance for Construction Activities 

During The COVID-19 Public Health Emergency 
 ֿפּון דעם שטַאט. 

  ַא זיכערקַײט ּפלַאן סּפעציֿפיש ֿפַאר יעדער אײנער ֿפּון צּוגרייטן
אַײער ַארבעט ּפלעצער. דעם ַאלגעמײנער קָאנטרַאקטָאר קען 

ַאנטוויקלען אײן ּפלַאן ַארַײנגענּומען ַאלע סּובקָאנטרַאקטָארס אּון 
זַײנע ַארבעטער, ָאדער יעדער קָאנטרַאקטָאר קען ַאנטוויקלען ַאן 

 אײגענער.

  ַאלע שטריכן ֿפּון אַײער זיכערקַײט ּפלַאן אין אַײער מעסטן 
 ַארבעט ּפלַאץ.

  דעם זיכערקַײט ּפלַאן אין אַײער ַארבעט ּפלַאץ אין ַא זײער שטעלן
 קענטיק ָארט אין ַאלע ַארױסגַאנגען ֿפּון דעם קָאנסטרַאקשָאן ּפלַאץ.

  דעם שטַאט ַאז איר הָאבן געלײענט אּון ֿפַארשטַאנען ֿפַארזיכערן
אַײער ֿפַארֿפליכטּונג צּו דּוכֿפירן אַײער ּפלַאץ אין צּוזַאמענהַאנג מיט 

 די גַײדַאנס ֿפּון שטַאט.

  די ֿפַארזיכערּונג אּון עס בַאהאלטן אין ּפלַאץֿפַארדרּוקן. 

 

 :אינסּפעקטָארן װעלן זּוכן די ֿפָאלגנדיק  DOBבמשך די דּורכקוקן,

  סּפעציֿפיש צּום ּפלַאץ איז ֿפַארַאנען אּון ַא זיכערקַײט ּפלַאן
געשטעלט ַאװּו מען קען עס זען. דעם ּפלַאן דַארף ַארַײננעמען ַא 

 צּו דעם שטַאט.ֿפַארזיכערּונג קָאּפיע ֿפּון די 

  ּפרָאטָאקָאלס.סָאשַאל ווַײטקייט דּורכֿפירן מיט 

  מּוזן ָאנטָאן ּפַאסיקע ּפנים דעם גַאנצן ּפערסָאנעל אּון געסט
ּפַאסיק ֿפַאר זײער ַארבעט. ֿפַאר װַײטערדיק גַײדַאנס װעגן דעקּונגען 

  State Department of Healthּפַאסיקע ּפנים דעקּונגען, זע דעם
גַײדלַײנס ֿפַאר ּפערזענלעכער בַאשיצן   OSHAגַײדַאנס אּון 
 עקוויּפמענט.

 טרעטן ּכדי צּו ָאנהײבן נָאך ַא מָאל אַײער ּפרָאיעקט: װָאס צּו װיסן


