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Επαναλειτουργία της Πόλης της Νέας Υόρκης: Πληροφορίες για 
Εταιρείες διαχείρισης εμπορικών κέντρων 

  
Εφόσον η Πόλη της Νέας Υόρκης έχει κάνει τα απαραίτητα βήματα για τη δημόσια υγεία που 
επιτρέπουν την επαναλειτουργία των εμπορικών κέντρων, όλα τα εμπορικά κέντρα (κλειστού 
τύπου, ανοιχτού τύπου, εμπορικά χωριά, εμπορικά κέντρα τύπου «strip») που έχουν άδεια να 
λειτουργήσουν μπορούν να ξανανοίξουν.  
 
Για απαντήσεις σε βασικές ερωτήσεις για την επαναλειτουργία, διαβάστε το «Reopening New 
York City: Frequently Asked Questions» (Επαναλειτουργία της Πόλης της Νέας Υόρκης: Συχνές 
ερωτήσεις). Δεν θα είναι όλες οι ερωτήσεις σχετικές, αλλά ελπίζουμε να σας βοηθήσουν να 
υλοποιήσετε τις νέες απαιτήσεις. Η Σελίδα για τις επιχειρήσεις κατά τη διάρκεια της πανδημίας 
COVID-19 του τμήματος Υγείας και Ψυχικής Υγιεινής της NYC διαθέτει συμπληρωματικές 
πληροφορίες και εργαλεία για την επαναλειτουργία και τη διατήρηση των εργασιών κατά την 
επείγουσα κατάσταση της δημόσιας υγείας λόγω της νόσου COVID-19. 
 
Επισκεφτείτε τη σελίδα nyc.gov/health/coronavirus για ενημερώσεις. Οι απαιτήσεις της Πόλης ή 
της Πολιτείας μπορεί να αλλάξουν, όσο μαθαίνουμε περισσότερα για τη νόσο COVID-19, και τους 
καλύτερους τρόπους περιορισμού της μετάδοσής της και προστασίας των κατοίκων της Νέας 
Υόρκης. 
 

Να θυμάστε τις τέσσερεις βασικές ενέργειες για τον περιορισμό της μετάδοσης 
της νόσου COVID-19:  

• Μείνετε στο σπίτι, εάν είστε άρρωστοι: Μείνετε στο σπίτι, εάν είστε άρρωστοι, εκτός και 
αν βγαίνετε για απαραίτητη ιατρική περίθαλψη (π.χ. εξετάσεις για τη νόσο COVID-19) ή 
άλλες απαραίτητες δουλειές εκτός σπιτιού.  

• Σωματική απόσταση: Διατηρείτε απόσταση τουλάχιστον 6 ποδών (2 μέτρων) από τους 
άλλους.  

• Φοράτε κάλυμμα προσώπου: Προστατέψτε τα άτομα που είναι γύρω σας. Ενδέχεται να 
είστε μεταδοτικοί και χωρίς να έχετε συμπτώματα και να εξαπλώνετε τη νόσο όταν 
βήχετε, φτερνίζεστε ή μιλάτε. Τα καλύμματα προσώπου βοηθούν στη μείωση της 
εξάπλωσης της νόσου COVID-19.  

• Εφαρμόζετε καλή υγιεινή χεριών: Πλένετε τα χέρια σας συχνά με σαπούνι και νερό ή 
χρησιμοποιείτε αντισηπτικό χεριών με βάση την αλκοόλη (οινόπνευμα), εάν δεν υπάρχει 
διαθέσιμο σαπούνι και νερό. Καθαρίζετε τακτικά τις επιφάνειες που αγγίζετε συχνά, 
αποφεύγετε να αγγίζετε το πρόσωπό σας με άπλυτα χέρια και καλύπτετε τον βήχα ή το 
φτάρνισμά σας με το εσωτερικό του αγκώνα σας, και όχι με τις παλάμες σας. 
  

Εξετάστε το ενδεχόμενο να δώσετε τη δυνατότητα στους εργαζομένους που μπορούν να 
εκτελέσουν όλες ή μερικές από τις εργασίες τους απομακρυσμένα να δουλέψουν από το σπίτι, 
καθώς ο καλύτερος τρόπος να προστατεύσετε τους υπαλλήλους σας είναι να εργάζονται από το 
σπίτι όσο γίνεται περισσότερο. 
 

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
https://www1.nyc.gov/site/doh/covid/covid-19-businesses-and-facilities.page
https://www1.nyc.gov/site/doh/covid/covid-19-main.page
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Τι πρέπει να κάνω, για να επαναλειτουργήσω νόμιμα την επιχείρησή μου;  
 
Απαιτούμενα βήματα πριν από την επαναλειτουργία 

• Αναπτύξτε ένα Σχέδιο ασφαλείας και αναρτήστε το στον χώρο εργασίας σας.  

• Διαβάστε τις οδηγίες της Πολιτείας της Νέας Υόρκης (NYS) και δηλώστε συμμόρφωση. Η 
Πολιτεία απαιτεί να βεβαιώσετε ότι έχετε διαβάσει και κατανοήσει τις οδηγίες που έχει 
εκδώσει για τον κλάδο, καθώς και ότι θα τις εφαρμόσετε. Μπορείτε να συμπληρώσετε τη 
δήλωση στη σελίδα  
forms.ny.gov/s3/ny-forward-affirmation.  

• Οι χώροι με τραπεζοκαθίσματα και οι χώροι των επιχειρήσεων εστίασης που βρίσκονται 
εντός των συγκεντρωτικών σημείων εστίασης στα εμπορικά κέντρα (food court) πρέπει να 
λειτουργούν σύμφωνα με τις οδηγίες της NYS για τις υπηρεσίες εστίασης. Τα εστιατόρια 
στα εμπορικά κέντρα μπορούν να ανοίξουν μόνο για εστίαση σε εξωτερικό χώρο και μόνο 
εάν διαθέτουν ξεχωριστή εξωτερική είσοδο για το κοινό. 

 
 
Το Τμήμα Υγείας της NYC ενδέχεται να αλλάξει τις συστάσεις, καθώς εξελίσσεται η κατάσταση.     9.10.20 

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_Malls_Detailed_Guidance.pdf
https://forms.ny.gov/s3/ny-forward-affirmation
https://forms.ny.gov/s3/ny-forward-affirmation
https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/Indoor_and_Outdoor_Food_Services_Detailed_Guidelines.pdf

