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 צוריק עפענען ניו יארק סיטי: 
 וואס עסן סערוויס ביזנעסער דארפן וויסן וועגן עסן אינעווייניג  

רעסטוראנטן און אנדערע עסן סערוויס ביזנעסער קענען זיך צוריק עפענען פארן עסן אינעווייניג אין ניו יארק  
 וואס זענען ארויסגעגעבן געווארן נייע פאדערונגעןט מער איבער נ . לער2021,  12סיטי אנגעהויבן פון פעברואר 

  nyc.gov/health/restartווען מען עסט אינעווייניג, און באזוכט ביי  19-צו פארקלענערן די סכנה פון קָאוויד 
, שילדן און אנדערע מיטלען אייך צו העלפן זיך צוריק צו עפענען פארן  טּולס (געצייג)פאר פראגן און ענטפערס, 

 עסן אינעווייניג. 
 

קענען   סטעיט'ס פאדערונגען. די סיטי'ס און ָאּפדעיטספאר די לעצטע  nyc.gov/health/coronavirusזעהט 
די פארשפרייטונג   מינערןדי בעסטע וועגן צו פאר  און איבער 19-קָאוויד  איבערזיך טוישן אזוי ווי מיר לערנען מער 

 און האלטן ניו יארקער פארזיכערט.
 

 : 19-געדענקט צו טוהן די פיר זאכן כדי צו פארמיידן די פארשפרייטונג פון קָאוויד
בלייבט אינדערהיים אויב איר זענט קראנק חוץ אויב איר  בלייבט אינדערהיים אויב איר זענט קראנק:  •

טעסטינג) און אנדערע   19-ארויס פאר לעבנסוויכטיגע מעדיצינישע קעיר (אריינרעכענענדיג קָאוויד גייט 
 לעבנסוויכטיגע צוועקן. 

 . שטייט צום ווייניגסטנס זעקס פיס ווייט פון אנדערעפיזישע דערווייטערונג:  •
און  סימּפטָאמען ן האבןבאשיצט אייערע ארומיגע. איר קענט זיין אנשטעקיג א טוט אן א פנים צודעק: •

פארשפרייטן די קראנקייט ווען איר היסט, ניסט אדער רעדט. פנים צודעקן העלפן פארמינערן די  
 .19-פארשפרייטונג פון קָאוויד 

וואשט אייערע הענט אפט מיט זייף און וואסער אדער נוצט אן   פירט זיך איין צו האבן ריינע הענט: •
ב איר קענט נישט צוקומען צו זייף און וואסער; רייניגט כסדר  באזירטע האנט סאניטייזער אוי-אלקָאהָאל

אנגערירטע פלעצער; האלט אייך צוריק פון אנרירן אייער פנים מיט אומגעוואשענע הענט; און -אפט
 דעקט איבער אייער הוסט אדער ניס מיט אייער ארעם, נישט מיט אייערע הענט. 

 
 ין ביזנעס?וואס דארף איך לעגאל טוהן צו צוריק עפענען מי

 
 פארלאנגטע שריט בעפאר איר עפנט צוריק 

 און הענגט עס אויף ביי אייער ארבעטס פלאץ.  זיכערהייט פלאןמאכט א  •
און באשטעטיגט אז איר   NYCפארן עסן אינעווייניג אין  ) אנווייזונגעןNYSניו יארק סטעיט (לייענט די  •

וועט זיי אויספאלגן. די סטעיט פארלאנגט אז איר באשטעטיגט אז איר האט איבערגעקוקט און  
פארשטאנען די אנווייזונגען פאר די אינדוסטריע וואס די סטעיט האט ארויסגעגעבן און אז איר וועט זיי 

forward-forms.ny.gov/s3/ny-ביי אדורכפירן. איר קענט אויספילן די באשטעטיגונג בויגן (פארעם) 
affirmation. 

 
 2.10.21      העלט דעּפַארטמענט וועט מעגליך ענדערן אירע רעקאמענדאציעס אזוי ווי די צושטאנד טוישט זיך NYCדי  

https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/NYC_Indoor_Food_Services_Detailed_Guidance.pdf
https://www1.nyc.gov/site/doh/covid/covid-19-businesses-and-facilities.page
http://nyc.gov/health/coronavirus
https://forward.ny.gov/new-york-city-phase-four-industries
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/NYC_Indoor_Food_Services_Detailed_Guidance.pdf
https://forms.ny.gov/s3/ny-forward-affirmation
https://forms.ny.gov/s3/ny-forward-affirmation

