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 צוריק עפענען ניו יארק סיטי: 
 וואס דזשימס און פיטנעס צענטער אנפירער דארפן וויסן 

  
איינמאל די פאלגענדע שריט ווערן  NYCקענען זיך צוריק עפענען אין  צענטערן דזשימס און פיטנעס

אונטערגענומען, וואס רעכנט אריין דאס אריינגעבן א דזשים און פיטנעס פעסיליטי אינסּפעקשען פארלאנג און  
ווען איר פילט אויס דעם בויגן מיינט דאס אז די פעסיליטי פאלגט אויס די נייע פאדערונגען   באשטעטיגונג בויגן.

און איז גרייט פאר אינסּפעקשען דורך די ניו יארק   19-רק סטעיט צו אדרעסירן קָאוויד ארויסגעגעבן דורך ניו יא
העלט  NYCדי   העלט דעּפַארטמענט). NYCסיטי אפטיילונג פון געזונטהייט און גייסטישע היגיענע (

  דעּפַארטמענט טוט דורכפירן ווירטואלע אינסּפעקשענס אויף די פעסיליטיס.
 

ענטערן רעכענען אריין זעלבסטשטענדיגע, האטעל, רעזידענטשעל און אפיס דזשימס און  דזשימס און פיטנעס צ
פיטנעס צענטערן; דזשימס און פיטנעס צענטערן אין העכערע חינוך מוסדות (קאלעדזשעס, א.ד.ג.); און 

ָאוגע, ּפילַאטיס,  פעסיליטיס און סטּודיָאס וואס שטעלן צו פיטנעס קלאסן אינעווייניג פאר גרופעס (צום ביישפיל, י
  טאנצן, מַארשעל ַארטס).

 
סיטי און סטעיט פאדערונגען וועלן זיך מעגליך טוישן   פאר ָאּפדעיטס. nyc.gov/health/coronavirusזעהט 

יאזוי צו פארמינערן איר פארשפרייטונג און  און איבער די בעסטע וועגן וו 19-אזויווי מיר לערנען מער איבער קָאוויד 
 האלטן ניו יארקער פארזיכערט. 

 
  פארשפרייטונג: 19-געדענקט די פאלגנדע פיר וויכטיגע שריט צו פארמיידן קָאוויד

 
בלייבט אינדערהיים אויב איר זענט קראנק, חוץ אויב איר   בלייבט אינדערהיים אויב איר זענט קראנק: •

  19-גייט ארויס פאר לעבנסוויכטיגע (עסענטשעל) מעדיצינישע קעיר (אריינרעכענענדיג קָאוויד 
  לעבנסוויכטיגע (עסענטשעל) זאכן.) אדער צו ערלעדיגן אנדערע טעסטינג

  האלט זיך כאטש זעקס פיס אפגערוקט פון אנדערע מענטשן. פיזישע דערווייטערונג: •
איר קענט זיין אנשטעקיג אן סימפטאמען און   באשיצט אייערע ארומיגע. טוט אן א פנים צודעק: •

לפן פארמינערן די פנים צודעקן הע  פארשפרייטן די קרענק ווען איר הוסט, ניסט, אדער רעדט.
 . 19-פארשפרייטונג פון קָאוויד 

וואשט אייערע הענט אפט מיט זייף און וואסער אדער נוצט האנט  פירט זיך איין צו האבן ריינע הענט: •
סאניטייזער אויב איר קענט נישט צוקומען צו זייף און וואסער; רייניגט כסדר פלעצער וואס ווערן אפט  

יק פון אנרירן אייער פנים מיט אומגעוואשענע הענט; און דעקט צו אייער הוסט  אנגערירט; האלט זיך צור
 אדער ניס מיט אייער ערמל, נישט אייערע הענט. 

 
נעמט אין באטראכט צו ערלויבן ארבייטער וואס קענען טון אלע אדער אביסל פון זייער ארבעט פונדערהיים אזוי 

  ייטער איז צו ארבעטן פונדערהיים וויפיל מעגליך.צו טוהן, ווייל די בעסטע וועג צו באשיצן ארב
 

  וואס דארף איך טון צו קענען לעגאל צוריק עפענען מיין ביזנעס?
  איר מוזט טוהן די פאלגענדע זאן כדי צו קענען צוריק עפענען:

  און הענגט דאס אויף אין אייער ארבעטספלאץ. זיכערהייט פלאןמאכט א  •
די שטאט  און באשטעטיגט אז איר פאלגט זיי אויס. ) אנווייזונגעןNYSניו יארק סטעיט (לייענט די  •

פארלאנגט אז איר זאלט באשטעטיגן אז איר האט איבערגעקוקט און אז איר פארשטייט די אנווייזונגען  
איר קענט אויספילן  ריע וואס די סטעיט האט ארויסגעגעבן און אז איר וועט זיי איינפירן.פאר די אינדוסט

http://nyc.gov/health/coronavirus
https://www1.nyc.gov/site/coronavirus/get-tested/covid-19-testing.page
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/Gyms_and_Fitness_Centers_Detailed_Guidelines.pdf
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 די באשטעטיגונג בויגן ביי 
affirmation-forward-forms.ny.gov/s3/ny 

דזשים און פיטנעס פעסיליטי אינסּפעקשען פארלאנג און באשטעטיגונג פילט אויס און גיבט אריין די  •
 . בויגן

 
וויאזוי באשטעל איך אן   וידערעפענען מיין איבונג זאל אדער געזונטהייט פאסיליטי.איך בין גרייט צו ו

 איבערזיכט?
אן  .דזשים און פיטנעס פעסיליטי אינסּפעקשען פארלאנג און באשטעטיגונג בויגןגיבט אריין אן אויסגעפילטע 

העלט דעּפַארטמענט וועט זיך פארבינדן מיט אייך צו אפשמועסן א צייט פאר א   NYCאינספעקטאר פון די 
 ווירטואלע אינסּפעקשען. 

 
  וואס איז א ווירטואלע אינסּפעקשען?

העלט דעּפַארטמענט אינספעקטאר און א דזשים  NYCא ווירטואלע אינסּפעקשען איז א ווידיאו קאל צווישן אן 
פאדערונגען, און אין   NYSדער אינספעקטאר וועט פרעגן איבער וויאזוי מען שטעלט זיך צו צו  ענעדזשער.מ

 געוויסע פעלער, וועט ער דארפן זיכער מאכן מיט די אויגן אז געוויסע פאדערונגען זענען אויסגעפאלגט געווארן.
, ווייזנדיג פאר דעם אינספעקטאר וויאזוי דער מענעדזשער וועט נעמען דעם אינספעקטאר אויף א ווירטואלע טור

דער פעסיליטי האט זיך צוגעשטעלט צו די סטעיט'ס פאדערונגען, ווי למשל ווייזן די אויפגעהאנגענע זיכערהייט 
 פלאן און די דזשים'ס סּוּפליי פון פנים צודעקן. 

 
 וועלכע עקוויּפמענט דארף איך האבן פאר א ווירטואלע אינסּפעקשען?

ירן די ווירטואלע אינסּפעקשען וועט איר דארפן א טאבלעט, לעפטאפ אדער סמארטפאון מיט צו דורכפ
אינסּפעקשענס וועלן ווערן געטון דורך א ווידיאו קאלינג פלאטפארמע ווי למשל פעיסטיים   אינטערנעט סערוויס.

 אדער גּוגל דּוָאו.
 

 ירן די ווירטואלע אינסּפעקשען?וואס איז אויב איך האב נישט וואס מען דארף צו קענען אדורכפ
העלט דעּפַארטמענט וועט איבערשמועסן מיט אייך אנדערע אינסּפעקשענס אפציעס, אריינגערעכנט אז   NYCדי 

  אן אינספעקטאר זאל אראפקומען באזוכן דאס פלאץ.
 

 העלט דעּפארטמענט מאכט איר אינסּפעקשען?  NYCקען איך עפענען בעפאר די  
דעם אינסּפעקשען פארלאנג בויגן און באשטעטיגט אז יא, אזוי לאנג ווי איר האט אויסגעפילט און אריינגעגעבן 

 איר פאלגט אויס די סטעיט'ס פאדערונגען, קען אייער פעסיליטי זיך עפענען. 
 

 העלט דעּפַארטמענט'ס אינסּפעקשען?  NYCוואס געשעהט אויב מיין פעסיליטי מאכט נישט דורך די  
אכן אייער פעסיליטי און פאררעכטן סיי וועלכע  אויב איר מאכט נישט דורך די אינסּפעקשען, מוזט איר פארמ

דער אינספעקטאר וועט אייך געבן אינפארמאציע וויאזוי זיך צו   פארלעצונגען וואס זענען באמערקט געווארן.
  העלט דעּפַארטמענט ווען איר זענט גרייט פאר נאך אן אינסּפעקשען. NYCפארבינדן מיט די 

 
  העלט דעּפַארטמענט ארייננעמונג בויגן פארלאנגט פון מיר צו אריינלייגן די מאקסימום ערלויבטע צאל NYCדי 

 וואס איז די מאקסימום ערלויבטע צאל מענטשן? באגרעניצונגען. 19-מענטשן פאר קָאוויד 
אין אייער דזשים  די מאקסימום ערלויבטע צאל מענטשן איז די צאל מענטשן וואס זענען געווען ערלויבט צו זיין

 באגרעניצונגען זענען איינגעפירט געווארן דורך די סטעיט.  19-בעפאר די קָאוויד 
 

  זענען פיטנעס קלאסן אינעווייניג ערלויבט?

https://forms.ny.gov/s3/ny-forward-affirmation
https://forms.ny.gov/s3/ny-forward-affirmation
https://nycdohmh.force.com/gyminspection/s/
https://nycdohmh.force.com/gyminspection/s/
https://nycdohmh.force.com/gyminspection/s/
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פעסיליטיס וואס האלטן אפ   .NYCזענען פיטנעס קלאסן אינעווייניג ערלויבט אין  2021, 22אנגעהויבן פון מערץ 
 . אנווייזונגען  NYSג ווערן געפאדערט צו אויספאלגן אלע פאדערונגען אין די פיטנעס קלאסן אינעווייני

 
  זענען פנים צודעקן פארלאנגט אין א דזשים אדער פיטנעס צענטער?

פארלאנגט פון ארבייטער און קליענטן צו טראגן א פנים צודעק די גאנצע צייט וואס זיי זענען אין די  NYS יא.
  דזשים אדער פיטנעס צענטער (חוץ אויב דער באזוכער איז אונטער צוויי יאר אלט אדער קען נישט פארנעמען א

אנגענומענע פנים צודעקן רעכענען אריין סחורה'נע פנים צודעקן און  פנים צודעק צוליב א מעדיצינישע סיבה).
, זענען טיכלעך, NYSלויט  דיסּפָאוזעבעל מאסקעס וואס זענען פאסיג פאר איבונגען וואס דעקן צו די מויל און נאז.

  דעק צו נוצן אין דזשימס און פיטנעס צענטערן.שַאלן, באפס און געיטערס נישט קיין אננעמבארע פנים צו
 

  צו דארף איך א פערמיט צו ארבעטן?
פיזישע קולטור איינריכטונג   עוואנדן אין וועלכע סארט פעסיליטי איר האט, וועט איר מעגליך דארפן באקומען אג
)Physical Culture Establishment, PCE( .מער אינפארמאציע איבער  פערמיטPCE  ס און די פערמיט'

 .דאאפליקאציע פראצעדור קענט איר טרעפן 
 

 טעקנישען וואס קוקט איבער מיין צענטראלע לופט סיסטעם זיין סערטיפייד? HVACצו דארף דער 
פאדערט אז די דאקומענטן וועגן די צענטראלע לופט סיסטעמען זאלן ווערן צוגעשטעלט דורך א   NYS יא.

סערטיפייד פראפעסיאנאל, סערטיפייד -ASHRAEטעקנישען, פראפעסיאנאל, אדער פירמע,  HVAC''סערטיפייד 
  קאמישענינג פראפעסיאנאל, אדער א ניו יארק לייסענסד בויען אינזשעניר.''-רעטרא

  
העלט דעפארטמענט וועט אננעמען א סערטיפיקאציע צוגעשטעלט דורך א רעגירונגס אגענטור  NYCדי 

 סערטיפיקאציעס.  HVACאדער דורך א פריוואטע קערפערשאפט וואס גיבט  NYCאינדרויסן פון 
 

 וואו קען איך באקומען אנדערע אינפארמאציע וועגן צוריק עפענען?
 :Reopening New York Cityפאר ענטפערס אויף וויכטיגע פראגן וועגן צוריק עפענען, ביטע לייענט"

ked QuestionsFrequently As.(צוריקעפענען ניו יארק סיטי: אפט געפרעגטע פראגן) "  נישט אלע פראגן וועלן
העלט   NYCדי  האבן צו טוהן מיט אייך, אבער מיר האפן אז דאס וועט אייך העלפן איינפירן די נייע פאדערונגען.

האט נאך אינפארמאציע און געצייג פארן צוריק עפענען און האלטן  ביזנעסער בלאט  19-קָאוויד דעּפַארטמענט'ס 
 פובליק געזונטהייט עמערדשענסי.  19-אפן ביזנעסער דורכאויס די קָאוויד 

 
 

 3.26.21   עס אזוי ווי די צושטאנד טוישט זיך.העלט דעּפַארטמענט וועט מעגליך ענדערן אירע רעקָאמענדאצי NYCדי  

https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/Gyms_and_Fitness_Centers_Detailed_Guidelines.pdf
https://www1.nyc.gov/nycbusiness/description/special-permit-for-physical-culture-establishment
https://www1.nyc.gov/assets/doh/downloads/pdf/imm/covid-19-reopening-nyc-faq.pdf
https://www1.nyc.gov/assets/doh/downloads/pdf/imm/covid-19-reopening-nyc-faq.pdf
https://www1.nyc.gov/site/doh/covid/covid-19-businesses-and-facilities.page
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