פארמיידט אלגעמיינע געזעץ-ברעכונגען פון קאוויד  19רעסטאראנט פאדערונגען
די עסן סערוויס אינסטיטוציעס מוזן אויספאלגן די שייכות'דיגע פאדערונגען פון קאוויד  19ארויסגעגעבן פון ניו
יארק סטעיט .פארמיידט די מערסטע אלגעמיינע געזעץ-ברעכונגען דורך זיכער מאכן אוועקצושטעלן די
פאלגענדע מיטלען:
האלט אן א פארזיכערונגס פלאן.
 oגרייט אן א צוריק-אויפעפענען פארזיכערונגס פלאן .זעט דעם ביזנעס צוריק-אויפעפענען
פארזיכערונגס פלאן שאבלאן.
 oהענגט ארויס דעם פלאן אינעם ארבעטס פלאץ אויף א קענטיגן ארט.
 oדעזיגנירט א פארזיכערונגס אויפפאסער אין אייער ארבעטס פלאץ צו מאכן כסדר זיכער אז מען פאלגט
אויס אלע הינזיכטן פונעם פלאן.
האלט אן א טעגליכער רייניגונג לאָ גהעפט.
 oבאשאפט א רייניגונגס לאָ גהעפט וואס איז כולל דעם דאטום ,צייט און פארנעם פון רייניגן און
דיסאינפעקטירן .זעט דעם טעגליכן רייניגונגס לאגהעפט שאבלאן.
 oטרענירט פערסאנעל צו רייניגן און דיסאינפעקטירן פראצעדורן און ווי אזוי אויסצופילן דעם לאגהעפט.
 oמאכט זיכער אז דער טעגליכער רייניגונג און דיסאינפעקציע ווערט אויסגעפירט און דער לאגהעפט
אויסגעפילט.
פירט אן א טעגליכן געזונט סקריניג פון אייערע ארבעטער.
 oסקרינט די ארבעטער דורך:
• מעסטן דעם פיבער און
• הייסט די ארבעטער אויספילן א פרעגבויגן אויפן ארט אדער פון דערווייטנס .זעט א מוסטער פון
קאוויד  19סקרינינג געצייג.
 oבאשטימט איינעם וואס נעמט אחריות נאכצוקוקן אלע סקרינינג פרעבויגנס און אנהאלטן א טעגליכער
רעקארד וואס ווייזט אז אלע סקרינינג אפשאצונגען זענען געווארן באקוקט .זעט א מוסטער שאבלאן.
מאכט סימנים אפגערוקט  6פיס אין ערטער וואס מען שטייט אין דער רייע און וואו מען פארזאמעלט זיך.
 oווייזט אן (צום ביישפיל ,דורך לייגן קלעבעכץ אדער סטיקערס אויף דער ערד) יעדע  6פיס אין ערטער
וואו:
• קונים ווארטן צו מאכן א באשטעלונג ,נעמען אפ עסן ,באצאלן ,ווארטן אז מ'זאל זיי אוועקזעצן
אדער נוצן דעם בית הכסא.
• ארבעטער קענען זיך פארזאמלען ,אזוי ווי אריינזייגערן און ארויסזייגערן סטאנציעס ,העלט
סקרינינג סטאנציעס און פאזע צימערן.
הענגט אויף שילדן.
 oהענגט אויף שילדן אין אנזעעוודיגע לאקאציעס צו דערמאנען קונים און ארבעטער צו:
• בלייבן אינדערהיים אויב קראנק.
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• טראגן א פנים-צודעק (וואס דעקט צו סיי די נאז און סיי דאס מויל) די גאנצע צייט אויב
זיי זענען ארבעטער ,און ווען זיי זיצן נישט ,אויב זיי זענען א קונה.
• קאראנטינען אויב זיי זענען לעצטנס געווען אין א סטעיט מיט א היפש איבערטראג פון
קאוויד  ,19לויטן ניו יארק סטעיט רייזע רעקאמענדאציע.
• לייגט אוועק געהעריג און ווארפט ארויס פערזענליכע שיץ-געצייג.
• פאלגט אויס די פיזישע דערווייטערונג אנווייזונגען.
• באריכט סימפטאמען פון אדער ווען אויסגעשטעלט צו קאוויד  ,19און ווי אזוי דאס צו
טון.
• פאלגט נאך די רייניגונג און דיסאינפעקטירונג דירעקטיוו.
• פראקטיצירט געזונטע הענט היגיענע.
• פארדעקט אייער הוסט אדער ניס מיט אייער ארבל ,נישט אייערע הענט.
• פארקלאגט סיי וועלכע געזעץ-ברעך דורך רופן  833-208-4160אדער טעקסט
'( 'VIOLATIONגעזעץ-ברעך) צו .855-904-5036
• דער נומער קונים וואס באשטייט פון  25%ארייננעם פונעם בנין.
 oגעדריקטע שילדן אין פארשידענע שפראכן קען מען טרעפן אויף  NYCהעלט דעפארטמענטס
קאוויד  19פאסטערס און פלייערס וועבזייטל.
דער  NYCהעלט דעפארטמענט קען מעגליך טוישן די רעקאמענדאציעס לויט ווי דע מצב פארלאנגט.
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