װאָ ס צּו װיסן :טרעטן ּכדי צּו אָ נהײבן נאָ ך אַ מאָ ל אײַ ער ּפראָ יעקט
ניו יאָ רק סיטי איז יעצט אין ֿפאַ זע ֿ 1פּון דעם ּפלאַ ן ֿפּון שטאַ ט
ּכדי צּו עֿפענען נאָ ך אַ מאָ ל ,דאָ ס מײנט אַ לע קאָ נסטראַ קשאָ ן
ּפלעצער קענען עֿפענען אּון אָ נהײבן צּו אַ רבעטן .איר דאַ רף
נאָ ך ֿפאַ רזיכערן אַ ז אײַ ער ּפלאַ ץ באַ געגנט אַ לע בנין אּון עלעקטרישע
קאָ דעס אַ זױ װי אַ לע ּכללים אּון רעגּולאַ ציעס ֿפּון דעם
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אײדער איר אָ נהײבן אַ רנעטן נאָ ך אַ מאָ ל ,לֿפחות ,איר דאַ רֿפן מאַ כן די
ֿפאָ לגנדיקע זאַ כן:
 לײענעןֿ ,פאַ רשטײן אּון שּפילן לױט די
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ֿפּון דעם שטאַ ט.
 צּוגרייטן אַ זיכערקײַ ט ּפלאַ ן סּפעציֿפיש ֿפאַ ר יעדער אײנער ֿפּון
אײַ ער אַ רבעט ּפלעצער .דעם אַ לגעמײנער קאָ נטראַ קטאָ ר קען
אַ נטוויקלען אײן ּפלאַ ן אַ רײַ נגענּומען אַ לע סּובקאָ נטראַ קטאָ רס אּון
זײַ נע אַ רבעטער ,אָ דער יעדער קאָ נטראַ קטאָ ר קען אַ נטוויקלען אַ ן
אײגענער.
 מעסטן אַ לע שטריכן ֿפּון אײַ ער זיכערקײַ ט ּפלאַ ן אין אײַ ער
אַ רבעט ּפלאַ ץ.
 שטעלן דעם זיכערקײַ ט ּפלאַ ן אין אײַ ער אַ רבעט ּפלאַ ץ אין אַ זײער
קענטיק אָ רט אין אַ לע אַ רױסגאַ נגען ֿפּון דעם קאָ נסטראַ קשאָ ן ּפלאַ ץ.
ֿ פאַ רזיכערן דעם שטאַ ט אַ ז איר האָ בן געלײענט אּון ֿפאַ רשטאַ נען
אײַ ער ֿפאַ רֿפליכטּונג צּו דּוכֿפירן אײַ ער ּפלאַ ץ אין צּוזאַ מענהאַ נג מיט
די גײַ דאַ נס ֿפּון שטאַ ט.
ֿ פאַ רדרּוקן די ֿפאַ רזיכערּונג אּון עס באַ האלטן אין ּפלאַ ץ.
במשך די דּורכקוקן DOB ,אינסּפעקטאָ רן װעלן זּוכן די ֿפאָ לגנדיק:
 אַ זיכערקײַ ט ּפלאַ ן סּפעציֿפיש צּום ּפלאַ ץ איז ֿפאַ ראַ נען אּון
געשטעלט אַ װּו מען קען עס זען .דעם ּפלאַ ן דאַ רף אַ רײַ ננעמען אַ
קאָ ּפיע ֿפּון די ֿפאַ רזיכערּונג צּו דעם שטאַ ט.
 דּורכֿפירן מיט סאָ שאַ ל ווײַ טקייט ּפראָ טאָ קאָ לס.
 דעם גאַ נצן ּפערסאָ נעל אּון געסט מּוזן אָ נטאָ ן ּפאַ סיקע ּפנים
דעקּונגען ּפאַ סיק ֿפאַ ר זײער אַ רבעטֿ .פאַ ר װײַ טערדיק גײַ דאַ נס װעגן
ּפאַ סיקע ּפנים דעקּונגען ,זע דעם State Department of Health
גײַ דאַ נס אּון  OSHAגײַ דלײַ נס ֿפאַ ר ּפערזענלעכער באַ שיצן
עקוויּפמענט.

 גלײַ ך ֿפאַ ראַ נען האַ נט היגיענע שטאַ נדן ,באַ נבאַ נּוצן:
• זײףֿ ,פליסנדיק װאַ רעם װאַ סער ,אּון באַ זײַ טיקן ּפאַ ּפיר
האַ נטעכער :אָ דער
• האַ נט סאַ ניטאַ ציע באַ זירט אין אַ לקאָ האָ ל אַ װּו האַ נט װאַ שן
שטאַ נדן זײַ נען ניט ּפראַ קטיקאַ ל.
 COVID-19 סיגנאַ גע װאָ ס איז קענטיק ֿפאַ ר אַ לע אּון װאָ ס
דערמאָ נט דעם גאַ נצן ּפערסאָ נעל צּו האַ לטן ּפאַ סיקע האַ נט
היגיענעֿ ,פיזיש ווײַ טקייט ּכלליםּ ,פאַ סיק ניצן ֿפּון  PPEאּון רײניקן
אּון דיסאינֿפיצידעכץ ּפרּפטאָ קאָ ל.
 ריכטיק ֿפּולשטענדיק אּון דערהײַ נטיקט רײניקן אּון
דיסאינֿפיצידעכץ רעקאָ רדס.
 ענג רױם ערטער צ.ב .ליֿפטן ,קראַ נען) ֿפאַ רנּומען בײַ %05
מאַ קסימּום דערלױבט נּומער מענטשן.
• ֿ %05פייקײַ ט מּוזט דאַ רף זײַ ן געשטעלט צװישן דעם טאַ קסי אּון
אין יעדער אַ ראָ ּפלאָ זן
 אַ קאָ מּוניקאַ ציע ּפלאַ ן ֿפאַ ר אַ רבעטער ,געסט אּון קליענטן אין
ּפלאַ ץ.
ֿ פּולשטענדיק ,גערעכט אּון דערהײַ נטיקט רעקאָ רדס ֿפּון יעדער
מענטש װאָ ס מעג האָ בן נאָ ענט קאָ נטאַ קט מיט אַ נדערע אין ּפלאַ ץ
ּכדי צּו ֿפאַ רזיכערן עֿפעקטיװ קאָ נטאַ קט דעררװישן.
 DOBאינסּפעקטאָ רן װערן ֿפאָ קּוס זײַ נע ערשטע װיזיטן צּו דערלױבטע
קאָ נסטראַ קשאָ ן ּפלעצער װעגן אױסלערנען קאָ נסטראַ קשאָ ן
ּפראָ ֿפעסיאָ נעלע אין ּפלאַ ץ צּו ֿפעסטיקן אַ ז מען ֿפאָ לגן די גײַ דאַ נס.
דערלױבטע ּפלעצער דאַ רֿפן דערװאַ רטן נאָ כֿפאָ לגן דּורכקוקן צּו
ֿפאַ רזיכערן אַ ז דּורכֿפירּונג באַ דערֿפענישן ,אָ דער אַ נדערע ניו יאָ רק
שטאַ ט אָ דער ניו יאָ רק סיטי באַ ֿפעלן זײַ נען סאָ ביקט צּו דּורכֿפיר,
אַ רײַ נגענּומען אַ רױסגעבן שענדּונגען אּון אַ סאָ צירטע שטראָ ֿפן.
ֿפאַ ר מער אינֿפאָ רמאַ ציע ,ביטע װיזיט  .nyc.gov/buildingsגעֿפינט
אײַ ער נאָ ענטסטער COVID-19טעסטינג ּפלאַ ץ בײַ אָ נקלינגען 111
אָ דער װיזיט .nyc.gov/covidtest

