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 مستشارة قانونیة مساعدة  تم إعداد ھذه األسئلة المتكررة من قبل: ریبیكا بیساو، مستشارة قانونیة مساعدة؛ وكیفین كیلي، مستشار قانوني مساعد أول؛ وجودیث لي، 

 

 الطعام في األماكن المغلقة بمدینة نیویورك األسئلة المتكررة حول تناول 
 

 ما ھي خدمات األغذیة والمشروبات التي یحق للمنشأة تقدیمھا؟ 
 یحق للمطاعم وغیرھا من المنشآت التي تتعلق بخدمات األغذیة فتح مساحات داخلیة بھا مقاعد للزبائن. 

 
 ما ھي ساعات الدوام المسموح بھا للمنشأة؟ 

وفي الساعة    صباًحا. 12:00صباًحا إلى الساعة  5:00یحق للمنشآت العمل وتقدیم خدمات األغذیة والمشروبات من الساعة 
 صباًحا، یجب إیقاف جمیع خدمات األغذیة والمشروبات.    12:00

 
 صباًحا في ظل الظروف التالیة:  12:00ومع ذلك، یمكن للزبائن البقاء في المبنى (في الداخل أو في الخارج) بعد الساعة 

صباًحا أو قبلھا طالما یتم تنظیمھا وفقًا للبروتوكوالت    1:00الساعة  تنتھيیمكن للمنشآت أن تقیم الفعالیات التي قد  •
  NYS DOH Interim Guidance for NYC Indoor Food Servicesاإلضافیة المنصوص علیھا في 

 . ة بمدینة نیویورك) (إرشادات إدارة الصحة بوالیة نیویورك للخدمات الغذائیة في األماكن المغلق
)  State Liquor Authority, SLAیحق للمنشآت المرخصة من قبل ھیئة المشروبات الكحولیة في الوالیة ( •

 االستمرار في تقدیم األنشطة المسموح بھا بموجب اإلرشادات الحالیة إلدارة الصحة  
)Department of Health, DOHئل الترفیھ الحیة و ) بالوالیة (على سبیل المثال، البولینغ ووسا 

 صباًحا في مدینة نیویورك).   4:00غیر ذلك) وبما یتسق مع ترخیصھا حتى موعد اإلغالق المحدد محلیًا ( 
 

 ھل توجد أي قیود تتعلق بالسعة بخصوص تناول الطعام في األماكن المغلقة؟ 
  من الحد األقصى لإلشغال لمنطقة معینة  %75ما ال یزید عن یجب أن تقتصر السعة الداخلیة، باستثناء الموظفین، على  نعم.

(كما ھو ُمحدد في شھادة اإلشغال). یجب على المنشآت التي ال تمتلك شھادة إشغال الرجوع إلى إدارة المباني بمدینة نیویورك  
017-Bulletin #2020YC Department of Buildings, DOB) (N   النشرة رقم)لتحدید الحد   )2020-017

 األقصى لإلشغال. 
 

 یجب نشر حد السعة ھذا في مكان واضح داخل المطعم وخارجھ.   
 

 ھل یُسمح بالجلوس على الحانة؟ 
أقدام) بین األطراف (أي مجموعات الزبائن). یجب على المنشآت أیًضا   6شریطة الحفاظ على مسافة ال تقل عن مترین ( نعم،

 أقدام) بین بعضھم البعض و/ أو الزبائن حیثما أمكن ذلك.  6ضمان حفاظ موظفي منطقة الحانة على مسافة ال تقل عن مترین (
 

 ول الطعام الداخلیة؟  في منشآت تنا الفعالیات ھل یُسمح بإقامة  
 یُسمح بالفعالیات في منشآت تناول الطعام الداخلیة مثل مساحات الفعالیات الكبیرة وقاعات تقدیم الطعام. ومع ذلك،   نعم،

   % من الحد األقصى لإلشغال لمنطقة معینة75ما ال یزید عن یجب أن تقتصر السعة الداخلیة، باستثناء الموظفین، على 
 زبون، أیھما أقل.  150أو ي شھادة اإلشغال) (كما ھو ُمحدد ف

 
 متى ینبغي على الموظفین والزبائن ارتداء أقنعة الوجھ؟ 

 ارتداء أقنعة الوجھ طوال الوقت ماعدا أثناء تناول الطعام أو الشراب   الموظفینیجب على جمیع  •
 (مثل أثناء فترات الراحة).  

 (سن سنتین فما فوق) ارتداء أقنعة الوجھ طوال الوقت (إال إذا كانوا غیر قادرین   الزبائنیجب على جمیع  •
 على تحملھا طبیًا) باستثناء أثناء الجلوس. بمجرد الجلوس، یجب على المنشآت تشجیع الزبائن على ارتداء أ 

 لك.  قنعة الوجھ عند التعامل مع الموظفین أو عدم تناول الطعام/ الشراب، ولكن ال تلزمھم بذ
 

 ھل یطلب من منشأت تقدیم الطعام في الداخل إجراء فحوصات درجة الحرارة؟ 
 یُطلب من الموظفین والزبائن الخضوع إلجراء فحص درجة حرارة إما قبل الوصول إلى المنشأة أو فور وصولھم.   نعم.

 فھرنھایت). درجة   100درجة مئویة ( 38یجب أال یسمح بدخول أي فرد درجة حرارتھ أكثر  •
 

@NYCMayorCounsel 
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 ھل توجد أي معلومات إضافیة یجب على منشأت تقدیم الطعام في الداخل جمعھا من الزبائن؟ 
یجب على شخص واحد من كل مجموعة تسجیل دخولھ وتقدیم اسمھ بالكامل وعنوانھ ورقم ھاتف الستخدام ھذه المعلومات في جھود تعقب   نعم.

 .   ھناالتفاصیل من  المخالطین بوالیة نیویورك. یمكنك الحصول على 
 

 ما ھي متطلبات التباعد االجتماعي للزبائن المنتظرین في أي صف؟ 
یجب على المنشآت وضع عالمة واضحة عند وأقدام) أثناء الوقوف في صف ألي سبب  6یجب على جمیع العمالء الحفاظ على مسافة مترین ( 

 مسافة مترین (ستة أقدام) من حیث یبدأ الصف. 
 

 ) للموظفین؟COVID-19ھل یطلب من منشأت تقدیم الطعام في الداخل إجراء فحوصات صحیة لمرض (
یجب على المنشآت إجراء فحوصات طبیة یومیة لجمیع الموظفین. إذا كانت نتیجة اختبار أي زبون أو موظف إیجابیة، یجب على المنشأة اتباع  نعم.

 . ھناالخطوات المحددة 
 
 

 إرشادات الخدمة والعشاء 
 

 ما ھي متطلبات التباعد االجتماعي لتناول الطعام في األماكن المغلقة؟  
أقدام) من جمیع االتجاھات. وعندما ال یكون التباعد ممكنًا، یجب فصل الطاوالت   6یجب فصل الطاوالت الداخلیة بحد أدنى یبلغ مترین ( •

 أقدام) ویجب عدم سد مخارج الطوارئ و/ أو الحریق.  5یقل ارتفاعھا عن متر ونصف (بحواجز مادیة ال 
أشخاص   10یمكن للزبائن من المجموعة نفسھا الجلوس بجانب بعضھم البعض على طاوالت مشتركة بشرط أن تتكون المجموعة من  •

 . أو أقل 
o  .یمكن أن یكون الزبائن من المجموعة نفسھا من أسر مختلفة 
o بائن من المجموعة نفسھا ویجلسوا ویغادروا في أوقات مختلفة طالما أن تفاعالتھم تقتصر على أعضاء المجموعة. قد یصل الز 

أقدام) بین   6ال یُسمح بالطاوالت المشتركة التي تحتوي على العدید من المجموعات إال إذا كان من الممكن الحفاظ على مسافة مترین ( •
 المجموعات. 

 على التباعد االجتماعي أثناء انتظار الدور لدورات المیاه واستخدامھا.  یجب على الزبائن الحفاظ  •
 

 ھل یمكن للزبائن األكل والشرب أثناء الوقوف؟ 
 یُسمح بتناول الطعام أثناء الجلوس فقط.  ال.
 

 ھل یمكنني وضع بوفیھ؟ 
أن یكون البوفیھ ذاتي الخدمة ویجب أن یكون مزوًدا بما یكفي من الموظفین لضمان عدم لمس الزبون لألشیاء المشتركة. یجب   ال یمكن ولكن  نعم،

 الحفاظ على التباعد االجتماعي المناسب. 
 

 أو أعواد تنظیف األسنان؟  ھل یمكنني تزوید الضیوف بالشفاطات و/
 ال یمكن للمنشآت تزوید العمالء سوى بالشفاطات أو أعواد تنظیف األسنان الفردیة والمغلفة مسبقًا.  

 
 تناول الطعام داخل منشأة تقدیم الطعام بالداخل؟  للموظفینھل یمكن  

ویمتثلوا لمتطلبات قانون الصحة. إذا    یمكن للموظفین إزالة أقنعة الوجھ وتناول الطعام داخل المنشأة طالما أنھم یحافظون على التباعد االجتماعي
 %.  75كان الموظفون یأكلون في الداخل على طاولة تُستخَدم عادةً للعمالء، فسیتم احتسابھا ضمن الحد األقصى لإلشغال البالغ 

 
 المغلقة لدي؟ ) في منطقة تناول الطعام في األماكن DJھل یمكنني استخدام الوسائل الترفیھیة الحیة أو موزع موسیقي (

) الخاص بالمنشأة. یجب تنفیذ أي وسائل  State Liquor Authority, SLAنعم، إذا تم السماح بذلك بموجب ترخیص ھیئة الخمور بالوالیة (
 .  (إرشادات والیة نیویورك للفنون والترفیھ)  NYS Guidance for Arts and Entertainmentترفیھیة حیة وفقًا لـ 

 
 

 یسمح ترخیصي بإجراء األنشطة الترفیھیة. ھل یُسمح لي إقامتھا؟  
لى  یمكن إجراء ألعاب الحانة (مثل لعبة رمي السھام والبلیاردو وألعاب القذف/ الكرة/ المراوغة وألعاب باستخدام المضرب ورمي الفأس وما إ نعم.

 Department of(إرشادات إدارة الصحة والسالمة العقلیة ( DOHMH Guidance on Sports and Recreationذلك) وفقًا لـ 
Health and Mental Hygiene, DOHMH (حول الریاضة والترفیھ ( . 
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 متطلبات مكان العمل 
 

 ھل أنا مطالب بوضع أي الفتات في منشأتي؟ 
)  COVID-19) حول مرض (DOHیجب على المنشآت وضع الفتات متسقة مع عالمات التباعد االجتماعي لالفتات إدارة الصحة ( نعم.

 . ھنایتوفر مزید من المعلومات  وعدد الزبائن الذین یشكلون أقصى سعة مسموح بھا.
 

 ھل تحتاج منشأتي لالمتثال إلى أي متطلبات خاصة بتنقیة الھواء؟ 
 . ھنایجب على المنشآت تنفیذ بروتوكوالت تنقیة الھواء و/ أو التھویة. یتوفر مزید من المعلومات  نعم،

 
 المنشآت مع عملیات االستالم والتوصیل؟ كیف ینبغي أن تتعامل 

 یجب أن تخصص منشآت تناول الطعام أماكن معینة لعملیات االستالم من البائعین/ التوصیل. 
 

 ھل توجد أي متطلبات للتباعد االجتماعي للمطبخ ومناطق التخزین؟ 
ب على جمیع الموظفین ارتداء أقنعة الوجھ المناسبة.  إذا تواجد أكثر من موظف واحد في مكان صغیر مثل المطبخ ومناطق التخزین، فیج  نعم.

 % من الحد األقصى لإلشغال في ھذه المنطقة. 75یجب أال یزید وجود الموظفین عن  
 
 

 موارد إضافیة 
 ما ھي الموارد اإلضافیة التي یمكنني الرجوع إلیھا؟ 

• NYS DOH Interim Guidance for NYC Indoor Food Services   التوجیھ المؤقت إلدارة الصحة في والیة)
 مغلقة بمدینة نیویورك) نیویورك لخدمات الطعام في األماكن ال

• NYS DOH Interim Guidance for Sports and Recreation   التوجیھ المؤقت إلدارة الصحة في والیة نیویورك)
 ھ) للریاضة والترفی 

• NYS DOH Interim Guidance for Small and Medium Scale Performing Arts & Entertainment  
  ي والیة نیویورك حول تقدیم الفنون واألنشطة الترفیھیة على نطاق صغیر ومتوسط) (التوجیھ المؤقت إلدارة الصحة ف

• Premises Establishments-SLA Guidance for Indoor Dining on Licensed On   توجیھ ھیئة الخمور)
 ) لتناول الطعام في األماكن المغلقة في المنشآت المحلیة المرخصة) SLAبالوالیة (

• Related Closing Times-SLA Guidance on COVID ) توجیھ ھیئة الخمور بالوالیة)SLA اإلغالق  ) حول أوقات
 ) COVIDالمتعلقة بـجائحة 

• NYC Counsel to the Mayor NYC Outdoor Dining FAQ    األسئلة المتكررة للمستشار القانوني لعمدة مدینة)
 كن الخارجیة في مدینة نیویورك) نیویورك حول تناول الطعام في األما

• NYC DOH Guidance for Business and Facilities  ) إرشادات إدارة الصحة)DOH  بمدینة نیویورك لألعمال (
  التجاریة والمنشآت) 

• NYC Restaurant Reopening Guide   (دلیل إعادة فتح مطاعم مدینة نیویورك) 
• Governor’s Executive Order 202.101   لحاكم الوالیة)  202.101(األمر التنفیذي رقم 
• Governor’s Executive Order 202.102   لحاكم الوالیة)  202.102(األمر التنفیذي رقم 
• Governor’s Executive Order 202.106   لحاكم الوالیة)  6202.10(األمر التنفیذي رقم 

 
 

https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/NYC_Indoor_Food_Services_Detailed_Guidance.pdf
https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/NYC_Indoor_Food_Services_Detailed_Guidance.pdf
https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/NYC_Indoor_Food_Services_Detailed_Guidance.pdf
https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/NYC_Indoor_Food_Services_Detailed_Guidance.pdf
https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/NYC_Indoor_Food_Services_Detailed_Guidance.pdf
https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/NYC_Indoor_Food_Services_Detailed_Guidance.pdf
https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/SportsAndRecreationMasterGuidance.pdf
https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/SportsAndRecreationMasterGuidance.pdf
https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/SportsAndRecreationMasterGuidance.pdf
https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/SportsAndRecreationMasterGuidance.pdf
https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/Small_and_Medium_Performing_Arts_Detailed_Guidance.pdf
https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/Small_and_Medium_Performing_Arts_Detailed_Guidance.pdf
https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/Small_and_Medium_Performing_Arts_Detailed_Guidance.pdf
https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/Small_and_Medium_Performing_Arts_Detailed_Guidance.pdf
https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/Small_and_Medium_Performing_Arts_Detailed_Guidance.pdf
https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/Small_and_Medium_Performing_Arts_Detailed_Guidance.pdf
https://sla.ny.gov/phase3-guidelines-for-on-premises-licenses
https://sla.ny.gov/phase3-guidelines-for-on-premises-licenses
https://sla.ny.gov/Guidance-COVID-Related-Closing-Times
https://sla.ny.gov/Guidance-COVID-Related-Closing-Times
https://www1.nyc.gov/assets/counseltothemayor/downloads/Outdoor-Dining-FAQ.pdf
https://www1.nyc.gov/assets/counseltothemayor/downloads/Outdoor-Dining-FAQ.pdf
https://www1.nyc.gov/assets/counseltothemayor/downloads/Outdoor-Dining-FAQ.pdf
https://www1.nyc.gov/assets/counseltothemayor/downloads/Outdoor-Dining-FAQ.pdf
https://www1.nyc.gov/site/doh/covid/covid-19-businesses-and-facilities.page
https://www1.nyc.gov/site/doh/covid/covid-19-businesses-and-facilities.page
https://www1.nyc.gov/nycbusiness/article/nyc-restaurant-reopening-guide
https://www.governor.ny.gov/news/no-202101-continuing-temporary-suspension-and-modification-laws-relating-disaster-emergency#:%7E:text=Effective%20April%205%2C%202021%2C%20the,no%20longer%20be%20in%20effect.
https://www.governor.ny.gov/news/no-202102-continuing-temporary-suspension-and-modification-laws-relating-disaster-emergency
https://www.governor.ny.gov/news/no-202106-continuing-temporary-suspension-and-modification-laws-relating-disaster-emergency
https://www.governor.ny.gov/news/no-202106-continuing-temporary-suspension-and-modification-laws-relating-disaster-emergency

