העיר ניו יורק חוזרת לשגרה :מה צריכים מפעילי הקניונים לדעת
ברגע שהעיר ניו יורק ( )NYCעומדת בדרישות בריאות הציבור ,שמאפשרות פתיחת קניונים מחדש ,כל מרכזי
הקניות המקורים ,הפתוחים וקניוני האאוטלט המורשים לפעול יכולים לפתוח מחדש.
תשובות לשאלות מרכזיות בנוגע לפתיחה מחדש זמינות במאמר " Reopening New York City: Frequently
( "Asked Questionsהעיר ניו יורק חוזרת לשגרה :שאלות נפוצות) .לא כל השאלות יהיו רלוונטיות ,אבל אנחנו
מקווים שהתוכן יעזור לכם להטמיע את הדרישות החדשות .בדף של מחלקת הבריאות וההיגיינה הנפשית של NYC
שמוקדש לעסקים בימי נגיף הקורונה  2019זמינים מידע וכלים נוספים לפתיחת העיר מחדש ולתפעול שוטף
במהלך מגיפת הקורונה .2019
לקבלת עדכונים ,בקרו בדף nyc.gov/health/coronavirus.דרישות העיר והמדינה עשויות להשתנות ככל שאנו
לומדים עוד על נגיף הקורונה  2019ועל הדרכים המיטביות למזעור התפשטות הנגיף ולהגנה על בריאותם של
תושבי ניו יורק.

למניעת הפצת הנגיף ,זכרו את ארבע ההמלצות העיקריות הבאות:
•
•
•

•

אם חולים ,נשארים בבית :אם אתם חולים ,הישארו בבית – למעט אם עליכם לצאת לקבלת טיפול רפואי
חיוני (כולל ביצוע בדיקות קורונה) או לסידורים חיוניים אחרים.
מיישמים ריחוק חברתי :שמרו על מרחק של לפחות  2מ' מאנשים אחרים.
עוטים כיסוי פנים :הגנו על האנשים שסביבכם .אתם יכולים להיות מידבקים מבלי לחוות סימפטומים
ולהפיץ את המחלה כשאתם משתעלים ,מתעטשים או מדברים .כיסויי פנים עוזרים למזער את הפצת
מחלת נגיף הקורונה .2019
מקפידים על היגיינת ידיים בריאה :שטפו את ידיכם במים וסבון בתדירות גבוהה או אם אין בנמצא מים
וסבון ,השתמשו במחטא ידיים מבוסס אלכוהול .נקו בתכיפות משטחים שנוגעים בהם הרבה .הימנעו
מנגיעה בפנים בידיים לא רחוצות וכסו שיעולים או התעטשויות באמצעות הזרוע ,לא כפות הידיים.

תשקלו לאפשר לשכירים שיכולים לבצע חלק מעבודתם או מלואה מהבית לעשות זאת ,מאחר שהדרך המועילה
ביותר להגן על הצוות שלכם היא שיעבדו מהבית כמה שיותר.

מה עליי לעשות מבחינה חוקית על מנת לפתוח את העסק שלי מחדש?
דרישות חובה לפתיחה מחדש
• הכינו תכנית בטיחות ופרסמו אותה במקום העבודה.
• קראו את הנחיות מדינת ניו יורק ( )NYSואשרו את יישומן .המדינה מחייבת אתכם לאשר שקראתם
והבנתם את הנחיותיה לתעשייה ושתיישמו אותן .ניתן למלא את טופס האישור בדף
forms.ny.gov/s3/ny-forward-affirmation.
• פינות הישיבה והמסעדות הממוקמות בתוך אזור האכילה חייבות לפעול בהתאם להנחיות  NYSלשירותי
מזון .מסעדות בקניונים יכולות להגיש מזון באזוריהן הפתוחים בלבד ורק בתנאי שיש להן כניסה נפרדת
ללקוחות.
מחלקת הבריאות של  NYCעשויה לשנות את ההמלצות בהתאם להתפתחויות המצב.
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