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וואס   געשעפטעסן סערוויס פאר  עניו יארק סיטי ווידערעפענונג: טשעק ליסט

 אפפערן עסן סערוויס אינעווייניג 

  NYCקענען זיך ווידערעפענען פאר עסן אינעווייניג אין  געשעפטרעסטוראנטן און אנדערע עסן סערוויס 

  NYC. בעפאר איר לייענט דורך דעם טשעק ליסטע, ביטע קוקט איבער די 2020, 30אנגעהויבן פון סעפטעמבער 

 Reopening New Yorkגעזונטהייט אפטיילונג( " NYCאפטיילונג פון געזונטהייט און גייסטישע היגיענע'ס )

City: What Food Service Establishments Need to Know About Indoor Dining ווידערעפענען ניו( "

דארפן וויסן וועגן עסן אינעווייניג( פאר מער אינפארמאציע וועגן ניו יארק   געשעפטיארק סיטי: וואס עסן סערוויס 

, וויאזוי צו ווידערעפענען אייער COVID-19( פארשריפטן, וויאזוי צו פארמיידן דאס איבערגעבן פון NYSסטעיט )

 ביזנעס און אנדערע טעמעס.  

ק סיטי געזונטהייט קאוד, אריינגערעכנט רעסטוראנטן מוזן אויך נאכקומען די פאדערונגען פון די ניו יאר

און   nyc.gov/healthאין אינדערויסנדיגע זיץ פלעצער. באזוכט  עסן מיט הונטרעגולאציעס וואס האבן צו טון מיט 

 )פירן א רעסטוראנט( פאר מער אינפארמאציע.  ”Operating a Restaurant“זוכט פאר 

 בעפאר'ן ווידערעפענען 

די ניו יארק סיטי געזונטהייט אפטיילונג רעקאמענדירט איר זאלט נעמען די דאזיגע שריט בעפאר איר עפנט 

איז געווען פארשפארט צו זיין זיכער אז אייער געשעפט איז גרייט פאר שטאב ווידער אייער רעסטוראנט אויב עס 

 און קאסטומערס. 

  ,מאכט זיכער אז אייערע יוטיליטיס ארבעטן געהעריג, אריינגערעכנט עלעקטרישע, פלומבינג, הייצונג

 סיסטעמען. ווענטילאציע, עיר קאנדישען, לעקטער, געז, עקזאסט הוד און פייערלעשן 

  .פארמערט אינדערויסנדיגע לופט פלייץ דורך די ווענטילאציע סיסטעם 

   מאכט זיכער אז אלע אייערע צוגעהער, אריינגערעכנט קאכן, הייס און קאלטע האלטערס, און

רעפרידשערעישן יוניטס ארבעטן געהעריג און האבן די מעגליכקייט צו אנהאלטן די ריכטיגע 

 טעמפעראטורן. 

 לטע וואסער פון אלע קראנען, אזויווי די סינקס און שפריצערס. דאן טוט די זעלבע מיט שפריצט קא

 הייסע קראנען.

   לאזט ארויס די וואסער פון די וואסער ליניע, און רייניגט און סאניטיזירט אלע עסן צוגעהער וואס נוצן

 פלומבינג, לויט די מאניופעקטשערער'ס אנווייזונגען. 

  וואשן סטאנציאנען ארבעטן געהעריג און זענען אויסגעשטאט מיט זייף און  מאכט זיכער אז האנט

 פאפירענע האנטוכער. 

   רייניגט און דיסאינפעקטירט דורכדרינגליך אלע אויבערפלאכן אין די רעסטוראנט וואס רירן נישט צו קיין

 General Guidance for Cleaning and"עסן, אריינגערעכנט בית הכסא'ס און ווארט זאלן )זעט די 

Health Care Settings-Disinfecting for Non( " אלגעמיינע אנווייזונגען פאר רייניגן און

 . ( (נישט קיין העלטקעיר ביזנעסערדיסאינפעקטירן פאר 

https://www1.nyc.gov/assets/doh/downloads/pdf/covid/businesses/covid-19-reopening-food-services-indoor-dining.pdf
https://www1.nyc.gov/assets/doh/downloads/pdf/covid/businesses/covid-19-reopening-food-services-indoor-dining.pdf
https://www1.nyc.gov/assets/doh/downloads/pdf/rii/dog-dining-factsheet.pdf
https://www1.nyc.gov/site/doh/index.page
https://www1.nyc.gov/assets/doh/downloads/pdf/imm/disinfection-guidance-for-businesses-covid19.pdf
https://www1.nyc.gov/assets/doh/downloads/pdf/imm/disinfection-guidance-for-businesses-covid19.pdf


  צעטל צו זיכער   רייניגט און סאניטיזירט אלע אויבערפלאכן וואס רירן צו עסן. קוקט איבער די פראדוקט

מאכן אז די סאניטייזער איז זיכער צו נוצן אויף אויבערפלאכן און צוגעהער וואס רירט צו עסן. געדענקט 

עסן זענען אנדערש פון די וואס מען  אז פראדוקטן פאר רייניגן און סאניטיזירן אויבערפלאכן וואס רירן צו 

 נוצט פאר אויבערפלאכן וואס רירן נישט צו עסן. 

  נוצטEPA 19וואס זענען ווירקזאם קעגן  רעגיסטרירטע סאניטייזערס און דיסאינפעקטענטס-COVID . 

  אויס אייז פעסער, און וואשט, שווענקט אויס און סאניטיזירט זיי. ליידיגט 

 .קוקט איבער אלע אוועקגעלייגטע עסנווארג און ווארפט ארויס עפעס וואס איז מער נישט זיכער 

  זוכט פאר סימנים פון פעסטס און באפאסט זיך מיט סיי וועלכע פראבלעם איר באמערקט )זעט"Best 

Establishments Food Service Practices for Pest Proofing( "אופנים פאר פארזיכערונגען  בעסטע

 (. (קעגן פעסטס אין אן עסן סערוויס איינריכטונג

   ,הויבט צוריק אן נויטיגע סערוויסעס וואס זענען מעגליך געווארן אפגעשטעלט, אזויווי פעסט קאנטראל

  סט און ריסייקלינג סערוויסעס.ימ

 רעכנט פאדלאגעס, ווענט און דעכער. מאכן נויטיגע פארריכטונגען צו די פיזישע איינריכטונגען, אריינגע 

 .קוקט איבער אלע אייערע צוגעהער און קויפט איין וואס עס פעלט זיך אויס 

 ( פארלאנגען און בעסטע פראקטיצירונגעןNYSקורצע איבערזיכט פון ניו יארק סטעיט )

פארשריפטן דאס זענען די מאנדאטן און די רעקאמענדירטע בעסטע פראקטיצירונגען פון די ניו יארק סטעיט 

און   ,ט דאס נאךמ, אונטערשרייבן אז איר קולענגערע פארשריפטןו איבערקוקן די . זייט אויך זיכער צקיצור

 בעפאר איר הויבט אן.   זיכערהייט פלאןצאמשטעלן א 

 פיזישע צוטיילונג 

 מאנדאטן 

  פון די מאקסימום צאל, נישט  25%צוימט איין די אינעווייניגסטע פלעצער צו נישט מער ווי

 . אריינגערעכנט ארבעטערס

, מאכנדיג 25%הענגט אויף א צעטל קלאר געשריבן די צאל פון איינקויפער וואס ציילט זיך ביי  •

 דעם צעטל אנזעבאר פאר איינקויפער אינעווייניג און אינדערויסן פון דעם רעסטוראנט;

)צ.ב. אויף די  געשעפטא קלארע צעטל, סיי אינעווייניג און סיי אינדערויסן פונעם הענגט אויף  •

טיר(, דעם טעלעפאן און טעקסט נומבער צו באריכטן פארלעצונגען: מענטשן וואס באמערקן  

 אדער דורך טעקסט'ן  833-208-4160פארלעצונגען קענען באריכטן פראבלעמען דורך רופן 

"VIOLATION"  855-904-5036)פארלעצונג( צו ; 

ריינקומען אויב זייער טעמפעראטור ווערט ערלויבט נאר פאר ארבעטערס און איינקויפער צו א •

געמאסטן בעפאר אדער גלייך ביים אריינקומען אינעם עסטאבלישמענט און אויב זיי האבן א  

)אזויווי באשריבן אונטן אין די "סקרינינג"  100.0°Fטעמפעראטור וואס איז נישט העכער ווי 

 ; און(אפטיילונג 

מענטש פון יעדע פארטיי שרייבט זיך  1ווייניג אויב ערלויבט נאר פאר איינקויפער צו עסן אינע •

, און גיבט זיין פולע נאמען, אדרעס,  געשעפטאיין בעפאר אדער גלייך ביים אריינקומען אינעם 

 און טעלעפאן נומער פאר באנוץ אין די קאנטאקט טרעיסינג מאסנאמען.

  ארבעטערס מוזן אנטון א פנים צודעק אין יעדע צייט. אלע 

 א פנים צודעק אין יעדע צייט, חוץ ווען זיי זיצן; אויב דער איינקויפער  טראגןאיינקויפער  ר אז מאכט זיכע

 איז מער פון צוויי יאר אלט און האט די מעדיצינישע מעגליכקייט דאס צו טאלערירן. 

https://www.dec.ny.gov/docs/materials_minerals_pdf/covid19.pdf
https://www1.nyc.gov/assets/doh/downloads/pdf/rii/keep-pests-out-of-food-establishments.pdf
https://www1.nyc.gov/assets/doh/downloads/pdf/rii/keep-pests-out-of-food-establishments.pdf
https://www1.nyc.gov/assets/doh/downloads/pdf/rii/keep-pests-out-of-food-establishments.pdf
https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/OutdoorTakeoutDeliveryFoodServicesSummaryGuidance.pdf
https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/OutdoorTakeoutDeliveryFoodServicesSummaryGuidance.pdf
https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/OutdoorTakeoutDeliveryFoodServicesMasterGuidance.pdf
https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/NYS_BusinessReopeningSafetyPlanTemplate.pdf
https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/NYS_BusinessReopeningSafetyPlanTemplate.pdf
https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/NYS_BusinessReopeningSafetyPlanTemplate.pdf


   אלע   פוס אין 6אינעווייניגסטע טישן מיט זיצן פאר איינקויפער מוזן זיין אפגעטיילט מיט א מינימום פון

ריכטונגען. ווען עס איז נישט מעגליך זיך צו אפטיילן, מוזן פיזישע מחיצות אויפגעשטעלט ווערן צווישן 

פוס הויעך און טארן נישט שטיין אין וועג פון  5אזעלכע טישן. די מחיצות דארפן זיין כאטש 

 עמערדשענסי/פייער ארויסגענג. 

  25%צו די ווייניגער פון  שעפטעגש אינעם עסן סערוויס צוימט די צאל פון איינקויפער ביי יעדע געשעעני 

פון די מאקסימום צאל אדער די יעצטיגע געזעלשאפטליכע פארזאמלונג צוימונגען וואס זענען אין  

ראיאנען, אנגעהויבן פון   4אדער ווייניגער מענטשן אין פאזע  50קראפט פאר די ראיאן )צ.ב. 

 .( 2020, 10סעפטעמבער 

  מענטשן מעגן זיין געזעצט ביי די זעלבע טיש; מענטשן מוזן זיין מיטגלידער פון די  10נישט מער ווי

 זעלבע פארטיי אבער מעגן זיין פון אן אנדערע הויזגעזונט. 

מיטגלידער מעגן אנקומען, זיך זעצן, און אוועקגיין אין אנדערע צייטן, אזוי לאנג ווי זייערע  •

 אנדערע מיטגלידער פון זייער פארטיי. אויסטוישונגען בלייבן געצוימט צו בלויז

פוס צווישן די  6פארזאמלונג טישן זענען בלויז ערלויבט אויב עס איז מעגליך צו האלטן  •

 פארטייען. 

   ערלויבט נישט זיך צו זעצן אדער ווערן סערווירט ביי די בארס. בארס קענען נאר גענוצט ווערן פאר

 ועלן ווערן סערווירט פאר די קאסטומערס ביי זייער טיש. ארבעטערס צו אנגרייטן די געטראנקען וואס ו

  ערלויבט נישט דעם באנוץ פון קלענערע פלעצער )אזויווי פריזערס( דורך מער פון איין מענטש

אויפאמאל, חוץ אויב אלע ארבעטערס האבן אן א פנים צודעק. די צאל מענטשן טאר קיינמאל נישט זיין  

 ל ערלויבט. פון די מאקסימום צא 25%מער ווי 

  .שטעלט איין מאסנאמען צו רעדוצירן דעם דורכגאנג אין צוויי ריכטונגען 

   קוקט שטרענג נאך דעם קאנטראל און פלייץ פון דעם דורכגאנג אריין צו און אינעווייניג אין דעם

געשעפט צו זיכער מאכן אז מען האלט זיך צו די ריכטיגע צאל און געזעלשאפטליכע צוטיילונג 

ן, און צו יעדע צייט האלט א ריכטיגע צאל פון די מענטשן אינעם געשעפט צו זיכער מאכן אז  פארלאנגע

 .25%עס איז נישט מער ווי 

  אזייגער   5אויפדערנאכט און  12הערט אויף צו סערווירן עסן און געטראנקען צו קאסטומערס צווישן

מינוט נאכדעם    30אלבער נאכט פאר אינדערפרי. קאסטומערס מעגן זיין ערלויבט צו בלייבן זיצן נאך ה

 וואס סערוויס ענדיגט זיך, נאר אויב זיי דארפן נאך ענדיגן עסן. 

   מאכט זיכער אז בופעי'ס זענען נישט אליין זיך צו סערווירן און אז עס איז דא גענוג שטאב אזוי אז קיין

לעך, טאנגס( און אז  שום קאסטומער רירט נישט צו צו געטיילטע אביעקטן )אזויווי סערווירונג לעפ

 געזעלשאפטליכע צוטיילונג ווערט אנגעהאלטן. 

   פוס אפגעטיילט בשעת מען ווארט צו ווערן גע'סקרינ'ט. 6צו האלטן זיך מאכט א פלאן פאר מענטשן 

 רעקאמענדירטע בעסטע פראקטיצירונגען 

  צייט, חוץ אויב די עיקר פוס פלאץ צווישן די ארבעטערס צו יעדע  6מאכט זיכער אז עס איז דא כאטש

 אקטיוויטעט פארלאנגט צו זיין נאנט. )צ.ב. קאכן, רייניגן, אפרוימען טישן(. 

  צו    , כדיאל פון ארבעט סטאנציאנען/ארבעטער זיץ פלעצערצטוישט דעם באנוץ און/אדער צוימט די

אפטיילן, שטעלט   אין אלע ריכטונגען; ווען עס איז נישט מעגליך זיך צו פוסיגע אפטיילונג  6האלטן א 

 .פארשריפטן OSHAאויף פיזישע מחיצות לויט די  

  ארבעט זאנעס פאר סערוויסעס, ווען מעגליך. סארווירער זאלן סערווירן ספעציפישע שטילע דעזיגנירט

 טרעפן צו נאנט איינער צום צווייטן. זאנעס אין דעם רעסטוראנט צו רעדוצירן דאס זיך 

https://www.osha.gov/Publications/OSHA3990.pdf


   מאכט זיכער אז די קאך שטאב האלט זיך צו איין ארט דורכאויס זייער גאנצע שיפט )צ.ב. סאלאט אדער

 גריל אדער נאכשפייז( ווי ווייט מעגליך.

  פוס אפגעזינדערט, ווי ווייט מעגליך.  6שטעלט אויס די קאך צו קענען זיך האלטן 

 ייגן זאכן אויף די קאונטער פאר די נעקסטע מענטש אויפצוהויבן, אנשטאט זיך מוטיגט קאך שטאב צו ל

 געבן זאכן אין די האנט. צו 

  שטעלט אויס די שיפטס אין שטאפלען אויב מעגליך, צו טון די ארבעט )למשל צוגרייטן עסן( פון

 פאראויס. 

 .מוטיגט קאסטומערס צו רעזערווירן זייערע זיצן פון פאראויס 

   מוטיגט קאסטומערס צו ווארטן אין די קאר אדער אינדערויסן ביז דאס עסן איז גרייט צו ווערן אפגענומען

 אדער זיי זענען גרייט זיך צו זעצן. 

  .מוטיגט קאסטומערס צו באשטעלן אנליין אדער דורכ'ן טעלעפאן 

 מעגליך.פרייע באשטעלונגען, באצאלן, דעליווערי און אפנעמען ווען -ערלויבט קאנטאקט 

  מאכט זיכער צו איינשטעלן אן איינס אויף אמאל ווענדער סיסטעם, וואו איין ווענדער דעליווערט א

פראדוקט אויף אמאל, ארבעטערס דיסאינפעקטירן אויבערפלאכן וואס ווערן אסאך צוגערירט, און דאן  

 קען דער קומענדיגע ווענדער אריינקומען. 

 ו קענען פארוואלטן אויף די פלייץ פון טראפיק אריין אינעם בילדינג און צוימט איין די צאל אריינגענג כדי צ

 צו קענען מאכן די געזונטהייט סקרינינג'ס.

   שטעלט איין אריינגענג/ארויסגענג פאר קאסטומערס און עקסטערע אריינגענג/ארויסגענג פאר

 ארבעטערס, ווען מעגליך. 

 באשיצונג צוגעהערן

 מאנדאטן 

  אלע שטאב מיטגלידער טוען אן א פנים צודעק צו יעדע צייט און אז זיי פראקטיצירן  מאכט זיכער אז

 האנט היגיענע און נוצן א בלויזע הענט צודעק לויט די שטאטישע און לאקאלע סאניטערי קאודס.

אויב ארבעטערס האבן אן הענטשעך בשעת'ן צוגרייטן זאכן וואס זענען נישט עסן, מאכט זיכער   •

אפט די הענטשעך און מוטיגט זיי צו טוישן הענטשעך ווען זיי טוישן אויפגאבעס אז זיי טוישן 

 )צ.ב. פון סערווירן קאסטומערס צו צוגרייטן עסצייג(. 

אויב ארבעטערס טראגן נישט קיין הענטשעך, מאכט זיכער אז זיי וואשט און/אדער סאניטיזירן  •

 אפט זייערע הענט. 

 ירן טישן וואשן זייער הענט מיט זייף און וואסער און, אויב זיי טוען מאכט זיכער אז ארבעטערס וואס סערוו

 אן הענטשעך, אז זיי טוישן דאס בעפאר און נאכ'ן רייניגן און דיסאינפעקטירן טישן. 

 ן אננעמבארע פנים צודעק פריי פון אפצאלשטעלט צו פאר ארבעטערס א  . 

 ראגן אן אננעמבארע פנים צודעק; אזוי לאנג ווי  ערלויבט פאר קאסטומערס אריינצוקומען בלויז אויב זיי ט

 יאר און קען מעדיציניש טאלערירן אזא צודעק. 2דער קאסטומער איז עלטער פון 

  פארלאנגט פון קאסטומערס צו טראגן א פנים צודעק ווען זיי זיצן נישט ביי א טיש )צ.ב. ווען זיי ווארטן

קאונטער/פענסטער, גייען צו/פון די טיש, גייען צו/פון דעם בית אפצונעמען, מאכן זייער ארדער ביי די 

 הכסא(.

  .סענטערס פארמיט די  באראט זיךרייניגט, טוישט און ערלויבט נישט זיך צו טיילן מיט פנים צודעקן  

פאר צוגאבליכע אינפארמאציע אויף סחורה'נע פנים   ןע( אנווייזונגCDCדעזיז קאנטראל און פריווענשן )

ווי אויך אנווייזונגען אויף דעם (, PPEאון אנדערע סארטן פון פערזענליע באשיצונג צוגעהערן ) ןצודעק

 באנוץ און רייניגונג דערפון. 
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 ן ארפלערנט אויס ארבעטערס וויאזוי צו אנטון, אויסטון, רייניגן )ווען נויטיג( און אוועקווPPE. 

 רעקאמענדירטע בעסטע פראקטיצירונגען 

  ,מוטיגט, אבער פארלאנגט נישט, פאר קאסטומערס צו אנטון א פנים צודעק ווען זיי  איינמאל זיי זעצן זיך

 און עסן און/אדער טרינקען נישט. רעדן מיט די שטאב 

 לופט פילטרעישן און ווענטילאציע סיסטעמען 

 מאנדאטן 

  פאר געשעפטן מיט צענטראלע לופט באהאנדלונג סיסטעמען, מאכט זיכער אז די צענטראלעHVAC 

ם פילטרעישן קומט נאך די העכסטע סארט פילטרעישן וואס גייט מיט די יעצטיגע אינסטאלירטע  סיסטע

, אדער עפעס אזוי ווי MERV-13פילטער גראטע און לופט באהאנדלונג סיסטעמען, אויף א מינימום פון 

סערטיפייד (, ווי עס איז שייך, און אזויווי עס ווערט דאקומענטירט דורך א HEPAדעם אדער מער )צ.ב. 

HVAC  ,טעכניקער, פראפעסיאנאל, אדער קאמפעניASHRAE- סערטיפייד פראפעסיאנאל, סערטיפייד

 ענסד פראפעסיאנעלע בילדינג ענדשינער.קאמישענינג פראפעסיאנאל, אדער ניו יארק לייס-רעטרא

  געשעפטן מיט צענטראלע לופט באהאנדלונג סיסטעמען וואס קענען נישט פארנעמען די

אדער מער(, זאלן נעמען א  MERV-13אויבנדערמאנטע מינימום שטאפל פון פילטרעישן )צ.ב.  

יד פראפעסיאנאל,  סערטיפי-ASHRAEטעכניקער, פראפעסיאנאל, אדער קאמפעני,  HVACסערטיפייד 

קאמישענינג פראפעסיאנאל, אדער ניו יארק לייסענסד פראפעסיאנעלע בילדינג  -סערטיפייד רעטרא

ענדשינער צו סערטיפיצירן און דאקומענטירן אז די יעצטיגע איינגעשטעלטע פילטער גראטע גייט נישט  

אדער מער(   MERV13צוזאמען מיט די אויבנדערמאנטע מינימום שטאפל פון פילטרעישן )צ.ב. 

און/אדער די באהאנדלונג סיסטעם וועט נישט קענען נאכקומען די מינימום הייצונג און קילונג וואס עס  

עמערדשענסי אויב אזא הויעכע גראד פון פילטרעישן ווערט  COVID-19וואלט ווען געקענט טון פאר די 

 אינסטאלירט. 

שטאטישע אדער לאקאלע געזונטהייט אפטיילונג  האלט די דאקומענטן פאר איבערזיכט דורך  •

אפיצירן צו אפערירן אויף ווייניגער פילטרעישן ראטע מיט צוגאבליכע ווענטילאציע און לופט  

 פילטרעישן מיטיגעישן פראטאקאלן.

געשעפטן מיט צענטראלע באהאנדלונג סיסטעמען וואס קענען נישט נאכקומען א פילטרעישן   •

ר מער מוזן אדאפטירן צוגאבליכע ווענטילאציע און/אדער  אדע MERV13רעיטינג פון 

 , אריינגערעכט: ASHRAEאון  CDCפילטרעישן מיטיגעישן פראטאקאלן לויט די 

קאמישענינג פון צענטראלע סיסטעמען, ווי אויך טעסט'ן,  -מאכן די נויטיגע רעטרא •

 באלאנסירן, און פארריכטונגען אזויווי עס פעלט זיך אויס;

 וענטילאציע ווי ווייט מעגליך;פארמערן ווענטילאציע ראטעס און אינדערויסנדיגע לופט ו •

האלטן די סיסטעמען אנגעצונדן פאר לענגערע שעות, ספעציעל פאר עטליכע שעה   •

 יעדן טאג פאר און נאך וואס מענטשן קומען אריין;

קאנטראלירטע ווענטילאציע, און אויפהאלטן סיסטעמען וואס  -אויסשאלטערן דימענד  •

 פארמערן פרישע לופט;

 ווען מעגליך; 40-60%צווישן   אויפהאלטן א יומידיטי •

- עפענען אינדערויסנדיגע לופט דעמפערס צו רעדוצירן אדער עלימינירן די איבער •

 ירקולאציע ווי ווייט מעגליך;צ

 פארמאכן די עקן פון די פילטער צו פארמיידן דורכגאנג;  •

https://www.ashrae.org/about/news/2020/ashrae-offers-covid-19-building-readiness-reopening-guidance
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רעגלמעסיגע איבערזיכט סיסטעמען און פילטערס צו פארזיכערן אז זיי אפערירן   •

און דורכאויס סערוויס   און פילטערס זענען אינסטאלירט און גע'סערוויס'ט  ריכטיג,

 לעבן; 

עפענען פענסטערס ווי ווייט עס איז ערלויבט פאר די זיכערהייט און באקוועמליכקייט  •

 ; אנוועזנדעפון די 

איינשטעלן ריכטיג אויסגעמאלענע און איינגעשטעלטע אלטרעווייאלעט  •

( צו דעאקטיוויזירן וויירוס באצילן אין די לופט; UVGIאיררעידיעישן )דשערמיסיידעל 

 און/אדער

יוניטס(, באטראכטנדיג   HEPAנוצן פארטעבל לופט רייניגערס )צ.ב. עלעקטרישע  •

יוניטס וואס געבן די העכסטע לופט טוישן ראטע אויף די פאסיגע פארשטעלונג 

 וקטן. שטאפל און געבן נישט ארויס קיין שעדליכע פראד 

  פאר געשעפטן וואס האבן נישט קיין צענטראלע לופט באהאנדלונג סיסטעמען אדער אן די מעגליכקייט

צו זיי קאנטראלירן, אדאפטירט צוגאבליכע ווענטילאציע און לופט פילטרעישן מיטיגעישן פראטאקאלן  

 רעקאמענדאציעס, אריינגערעכנט:  ASHRAEאון  CDCלויט די 

רעגלמעסיג איבערקוקט סיי וועלכע צומער ווענטילאציע סיסטעם )צ.ב. פענסטער יוניטס,   •

זיי ארבעטן ריכטיג, און פילטערס זענען ריכטיג אינסטאלירט, וואנט יוניטס( צו פארזיכערן אז 

 גע'סערוויס'ט און נאך אין די סערוויס לעבן. 

האלטן סיי וועלכע צומער ווענטילאציע סיסטעם אנגעצונדן פאר לענגערע שעות, ספעציעל  •

 פאר עטליכע שעה בעפאר און נאך וואס מענטשן זענען דארט; 

ע סיסטעם צו פארמערן די פרישע לופט וואס קומט אריין, אנשטעלן די צומער ווענטילאצי •

אנשטעלן די בלאזער פענס צו א שטאטע שנעלקייט און בייגט דאס אוועק פון מענטשן וואס  

 זענען אנוועזנד ווי ווייט מעגליך; 

 ווען מעגליך; 40-60%האלטן די יומידיטי צווישן  •

די זיכערהייט און באקוועמליכקייט פון די עפענען פענסטערס ווי ווייט עס איז ערלויבט פאר  •

 אנוועזנדע; 

 אנשטעלן סיי וועלכע דאך פענס צו ציען די לופט ארויף און אוועק פון די אנוועזנדע, אויב שייך; •

 מאכט א פריאריטעט אז פענסטער פענס זאלן ארויסשלעפן אינעווייניגסטע לופט;  •

לופט אדער בלאזן בלויז אריין לופט אין א   זיך אפהאלטן פון נוצן פענס וואס שטיפן בלויז ארום  •

 צומער אן ארויסציען; 

איינשטעלן ריכטיג אויסגעמאלענע און איינגעשטעלט אלטרעווייאלעט דשערמיסיידעל   •

 ( צו דעאקטיוויזירן וויירוס באצילן אין די לופט; און/אודערUVGIאיררעידיעישן )

יוניטס(, באטראכטנדיג יוניטס וואס   HEPAנוצן פארטעבל לופט רייניגערס )צ.ב. עלעקטרישע  •

געבן די העכסטע לופט טוישן ראטע אויף די פאסיגע פארשטעלונג שטאפל און געבן נישט 

 ארויס קיין שעדליכע פראדוקטן. 

 רעקאמענדירטע בעסטע פראקטיצירונגען 

 ווייט  צירקולאציע ווי-עפענען אינדערויסנדיגע לופט דעמפערס צו רעדוצירן אדער עלימינירן איבער

 מעגליך;

  ;פארמאכן די עקן פון די פילטער צו איינצוימען איבערגאנג 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/guidance-business-response.html
https://www.ashrae.org/technical-resources/resources


   רעגלמעסיג איבערקוקט סיסטעמען און פילטערס צו פארזיכערן אז זיי ארבעטן ריכטיג, און אז פילטערס

 זענען ריכטיג אינסטאלירט, גע'סערוויס'ט און נאך אין די סערוויס לעבן; 

  ווייט ערלויבט פאר די זיכערהייט און באקוועמליכקייט פון די אנוועזנדע; עפענען פענסטערס ווי 

   איינשטעלן ריכטיג אויסגעמאלענע און איינגעשטעלט אלטרעווייאלעט דשערמיסיידעל איררעידיעישן

(UVGIצו דעאקטיוויזירן וויירוס באצילן אין די לופט; און/אדער ) 

 צ.ב. עלעקטרי( שע נוצן פארטעבל לופט רייניגערסHEPA  באטראכטנדיג יוניטס וואס געבן די ,)יוניטס

העכסטע לופט טוישן ראטע אויף די פאסיגע פארשטעלונג שטאפל און געבן נישט ארויס קיין שעדליכע 

 פראדוקטן.

 

 היגיענע און רייניגונג 

 מאנדאטן 

 צענטער פאר דיזיז קאנטראל  האלט זיך צו היגיענע, רייניגונג און דיסאינפעקטירונג פארשריפטן פון די

ניו יארק סטעיט און די ( CDC ,Centers for Disease Control and Prevention) און פריווענשן

( און האלט לאגס וואס דאקומענטירן די דאטום,  DOH ,Department of Health) געזונטהייט אפטיילונג

 צייט, און די סארט רייניגונג. 

  אריינגערעכנט האנט וואשן מיט זייף, רינעדיגע  שטעלט צו און האלט אויף האנט היגיענע סטאנציאנען

באזירטע -ווארעם וואסער און פאפירענע האנטוכער וואס מען קען ארויסווארפן, ווי אויך אן אלקאהאל

אדער מער אלקאהאל פאר ערטער ווי זיך וואשן די הענט איז נישט  60%האנט סעניטייזער וואס האט  

 בל דורכאויס פלעצער וואס מען רירט אסאך אן.מאכט האנט סאניטייזער עוועילע מעגליך.

   רייניגט און דיסאינפעקטירט רעגלמעסיג אייער איינריכטונג און רייניגט און דיסאיפעקטירט נאך מער

אפט ערטער מיט א הויכע ריזיקע וואס ווערט גענוצט דורך מערערע מענטשן אדער פאר אפט  

ניגונג און דיסאינפעקטירונג מוז זיין דורכדרינגליך און  צוגערירטע אויבערפלאכן )צ.ב. וואשצומערן(. ריי

  אנגייענדיג און זאל געטון ווערן כאטש נאך יעדע שיפט, טעגליך, אדער מער אפט אויב נויטיג.

   מאכט זיכער אז אלע צוגעהער זענען רעגלמעסיג גערייניגט און דיסאינפעקטירט נוצנדיג רעגיסטרירטע

נט כאטש אזוי אפט ווי ארבעטערס טוישן ארבעט סטאנציאנען. נוצט  דיסאינפעקטענטס, אריינגערעכ

 Department ofפראדוקטן פון די דעפארטמענט פון ענווייראנמענטאל קאנזערוועישן )

Environmental Conservation, DEC וואס איז אידענטיפיצירט דורך די ענווייראנמענטאל )

 .  COVID-19( אלס ווירקזאם קעגן Environmental Protection Agency, EPAפראטעקשן אגענטור )

  פארענדיגט די פריערדיגע איבערזיכט און אסעסמענטס פון קאך סיסטעמען צו פארזיכערן א געזונטע

 און פארזיכערטע ענווייראנמענט. 

  ,פארמינערט דאס זיך טיילן מיט קאך געצייג צווישן די ארבעטערס )צ.ב. מעסערס, טעפ

 וען מעגליך. שמאטעס/האנטוכער(, ו

   גיבט נישט פאר קאסטומערס זאכן )צ.ב. באזערס(, חוץ אויב די זאכן ווערן דורכדרינגליך גערייניגט און

 דיסאינפעקטירט צווישן יעדן באנוץ. 

  ערלויבט נישט פאר ארבעטערס זיך צו טיילן מיט עסן און טרינקען צווישן זיך, מוטיגט זיי צו ברענגען

זערווירט גענוג פלאץ פאר זיי זיך צו האלטן אפגעטיילט בשעת זיי עסן; אויב מיטאג פונדערהיים, און רע

, מעגן זיי  ארבעטערס עסן אינעווייניג ביי א טיש וואס איז געווענליך רעזערווירט פאר קאסטומער באנוץ

אראפנעמען זייער פנים צודעק ווען זיי עסן אדער טרינקען, אבער זיי מוזן נוצן דעם מאסק אויב זיי  

פאר די עסן   25%טייען אדער רוקן זיך אוועק פון די טיש, און וועלן ווערן געציילט אלס א חלק פון די ש

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html
https://coronavirus.health.ny.gov/home
https://coronavirus.health.ny.gov/home


פלאץ. אן ארבעטער וואס קען עסן א מאלצייט אין א פלאץ וואס איז נישט עפנטליך אין די רעסטוראנט 

 קען ווערן אויסגעלאזט פון די ציילונג. 

  :פאר טעיקאוט/דעליווערי 

ט היגיענע סטאנציאנען פאר קאסטומערס וואס ווארטן פאר עסן און/אדער שטעלט צו האנ  •

 טרינקען. 

מאכט זיכער אז די שטאב וואשט זיך די הענט מיט זייף און וואסער אדער נוצט האנט   •

 סעניטייזער; אויב שטאב נוצט הענטשעך, טוישט זיי רעגלמעסיג; און

ט זיכער אז פענסטערס/טירן זענען אפן צו  אויב דאס אפנעמען/דעליווערי איז אינעווייניג, מאכ •

 לאזן דאס פלאץ אויסלופטערן.

   מאכט זיכער אז אלע זאכן וואס ווערן געגעבן דירעקט פאר די קאסטומערס זענען אין איינמאליגע

אדער האלטערס וואס ווערן איבערגענוצט און ווערן רעגלמעסיג דיספאזעבל האלטערס 

 גערייניגט/דיסאינפעקטירט. 

  אויב איר נוצט מעניוס וואס זענען נישט דיספאזעבל, רייניגט און דיסאינפעקטירט די מעניוס צווישן יעדן

 באנוץ. 

 פריער צוגעגרייטע זילבערווארג. זילבערווארג מוז ווערן פון פריער  -געפאקטע אדער פון-נוצט פון פריער

ויען/ציין שטעכערס זענען צוגעגרייט בשעת'ן אנהאבן מאסקעס און הענטשעך. אויפגעמאכטע שטר

 נישט ערלויבט. 

   אויב רייניגונג אדער דיסאינפעקטירונג פראדוקטן מאכן א ריזיקע אדער צוברעכט

מאטעריאלן/מאשינערייען, לייגט אריין אין פלאץ האנט היגיענע סטאנציעס פאר צווישן באנוץ און/אדער 

צאל פון ארבעטערס וואס נוצן אזעלכע  די  לויטשטעלט צו דיספאזעבל הענטשעך און/אדער צוימונגען 

 מאשינען. 

 רעקאמענדירטע בעסטע פראקטיצירונגען 

  רעדט אפ ארבעטערס וואס גרייטן צו עסן פון טוישן/אריינגיין איינער אין דעם צווייטנ'ס ארבעט

 סטאנציאנען בשעת זייער שיפט, חוץ אויב עס ווערט ריכטיג גערייניגט/דיסאינפעקטירט.

 איז געמוטיגט צו נוצן האנט סאניטייזער דיספענסערס וואס מען רירט נישט צו.   סע 

   שטעלט צו פאר געסט איינמאליגע, פאפירענע, דיספאזעבל מעניוס און/אדער שטעלט ארויס מעניוס

 אויף א ווייטבאורד/טשאלק באורד/טעלעוויזיע/פראדשעקטארס.

 .ב. אויף זייער אייגענע סמארטפאון אדער  מוטיגט קאסטומערס צו קוקן די מעניו אנליין )צ

 עלעקטראנישע כלים(, ווען מעגליך. 

 קאמיוניקאציע

 מאנדאטן 

 פטן,  ישרייבט אונטער אז איר האט איבערגעקוקט און פארשטאנען די שטאטישע אינדוסטריע פארשר

 און אז איר וועט דאס איינפירן.

  אינעווייניג און אינדערויסן פונעם   באזוכערהענגט אויף טאוולען צו דערמאנען פאר ארבעטערס און

 רעסטוראנט:

פון די צאל וואס פאסט זיך אריין אינעם געשעפט;   25%די צאל פון איינקויפער וואס מאכט אפ   •

 און



דעם טעלעפאן און טעקסט נומבער צו באריכטן פארלעצונגען: מענטשן וואס באמערקן   •

אדער דורך טעקסט'ן   833-208-4160פן פארלעצונגען קענען באריכטן פראבלעמען דורך רו

"VIOLATION" )855-904-5036צו  )פארלעצונג . 

  ,שטעלט איין א קאמיוניקאציע פלאן פאר ארבעטערס, פארקויפערס און קאסטומערס מיט אנווייזונגען

 טרענירונג, טאוולען און א כסדר'דיגע אופן פון איבערגעבן אינפארמאציע.

 ירונגען רעקאמענדירטע בעסטע פראקטיצ

  נוצט אודיאו אנאנסן, טעקסט מעסעדשעס און מעלדונגען אויף סקרינס צו קאמיוניקירן מיט

 קאסטומערס וואס ווארטן אויף אן ארדער/זיץ פלאץ.

 סקרינינג

 מאנדאטן 

   פארלאנגט פון שטאב און קאסטומערס צו מאכן א טעמפעראטור טשעק איידער אדער גלייך ביים

טאר נישט   100.0°Fאנקומען צו די געשעפט. סיי וועלכע מענטש מיט א טעמפעראטור העכער ווי  

ערלויבט ווערן אריינצוקומען, אפגעזען צו זיי זענען אן ארבעטער אדער א קאסטומער. טעמפעראטור 

  DOHאיקוועל אפארטוניטי ארבעטס קאמיסיע אדער  USס מוזן ווערן געטון אין איינקלאנג מיט די טשעק

 פארשריפטן.

   האלט נישט קיין רעקארדס פון ארבעטער אדער קאסטומער געזונטהייט אינפארמאציע )צ.ב. די

נטשן  ספעציפישע טעמפעראטור אינפארמאציע פון א מענטש(, אבער באריכטן צו באשטעטיגן אז מע

 זענען גע'סקרינ'ט געווארן )צ.ב. דורכגעגאנגען/פארפעלט, קלאר/נישט קלאר( מעגן ווערן געהאלטן. 

   אין צוגאב צו די פארלאנגטע טעמפעראטור טשעקס אויבן, פירט איין טעגליכע פארלאנגטע געזונטהייט

טיש, אויך פארקויפערס,  סקריניג פראקטיצירונגען צו וואס די ארבעטערס מוזן זיך צושטעלן, און ווי פראק

 אבער די סקרינינגס זאלן נישט זיין פארלאנגט פאר קאסטומערס און דעליווערי ארבעטערס.

   19( 1) כאטש איבער ןפרעגדי סקרינינג מוז-COVID (  2טעג, ) 14אין די פארגאנגענע  מעןסימפטא

( נאנטע פארבינדונג מיט א 3טעג, און/אדער ) 14טעסט אין די פארגאנגענע  COVID-19פאזיטיווע 

( רייזן אין א  4; און/אדער )טעג 14קעיס אין די פארגאנגענע   COVID-19באשטעטיגטע אדער מעגליכע 

שעה אין די   24פאר לענגער ווי  COVID-19שטאט מיט א שטארקע קאמיוניטי פארשפרייטונג פון 

 טעג.  14לעצטע 

  קוקט איבער דיDOH פאר די מערסטע לעצטע אינפארמאציע אויף שטעט מיט א  רייזע עדווייזערי

 רדענונגען.  און קוואראנטין פארא COVID-19שטארקע צושפרייטונג פון 

  א מענטש וואס סקרינ'ט פאזיטיוו פארCOVID-19  .סימפטאמען טאר נישט אריינגעלאזט ווערן 

   דעזיגנירט א צענטראלע פונקט פון קאנטאקט צו אונטערשרייבן אז זיי האבן איבערגעקוקט אלע פראגע

 ן. בויגנס און פאר מענטשן וועמען צו לאזן וויסן אויב זיי שפירן שפעטער סימפטאמע

  מענטש פון יעדע קאסטומער פארטיי זיך צו איינשרייבן ווען מען קומט אריין אין   1פארלאנגט פון כאטש

געשעפט )אדער פריער דורך רעמאוט איינשריפט(, און געבן די פולע נאמען, אדרעס, און טעלעפאן 

 נומער צו נוצן אין די קאנטאקט טרעיסינג מאסנאמען. 

 צירונגען רעקאמענדירטע בעסטע פראקטי

 פרייע טערמאל קאמערעס אין די בילדינג אריינגאנג צו אידענטיפיצירן מעגליכע -נוצט קאנטאקט

מענטשן מיט סימטפאמען און הייסט אזעלכע מענטשן גיין צו אן אנדערע סקרינינג פלאץ צו פארענדיגן 

 אפ סקרינינג. -זייער פאלאו

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/symptoms-testing/symptoms.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/symptoms-testing/symptoms.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/symptoms-testing/symptoms.html
https://coronavirus.health.ny.gov/covid-19-travel-advisory


 ן זיך פאר זיי ענטפערן זייער סקרינינגפארמיידט די ארבעטערס פון זיך דרייען צופיל צוויש . 

 אידענטיפיצירטע מענטשן וואס קענען זיך אויס מיט  -סקרינערס זאלן זיין טרענירט דורך ארבעטסגעבער

 פראטאקאלן. OSHA, און CDC ,DOHדי 

  האלט א לאג פון יעדן מענטש, אריינגערעכנט ארבעטערס און ווענדערס, וואס האבן מעגליך געהאט

)נישט אריינגערעכנט  נאנטע פארבינדונג מיט אנדערע אין די זעלבע ארבעטספלאץ אדער געגנט, 

ם(, פרייע אופני-און דורך קאנטאקט PPEקאסטומערס און דעליוועריס וואס זענען געמאכט געווארן מיט 

אזוי אז אלע קאנטאקטן קענען ווערן אידענטיפיצירט, נאכגעגאנגען און געמאלדן אין פאל וואס אן  

 . COVID-19ארבעטער ווערט דיאגנאזירט מיט 

  קוקט איבער דיDOH וועגן פראטאקאלן און פאליסיס פאר ארבעטערס וואס זוכן צו   פארשריפטן

אדער נאך די   COVID-19צוריקקומען צו די ארבעט נאך א מעגליכע אדער באשטעטיגטע קעיס פון 

 .  COVID-19ארבעטער איז געקומען אין נאנטן קאנטאקט מיט א מענטש מיט 

 

 9.27.20    .יארק סיטי געזונטהייט אפטיילונג וועט מעגליך טוישן רעקאמענדאציעס לויט וויאזוי די מצב פארלאנגטדי ניו 

https://coronavirus.health.ny.gov/system/files/documents/2020/06/doh_covid19_publicprivateemployeereturntowork_053120.pdf

