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ניו יארק סיטי ווידערעפענונג: טשעק ליסט פאר רעסטוראנטן וואס אפפערן 
 טעיקאוט, דעליווערי, און עסן אינדערויסן

) רעסטוראנטן מעגן אין די יעצטיגע צייט זיין אפן פאר טעיקאוט און דעליווערי און עסן NYCניו יארק סיטי (
יארק סיטי רוקט זיך פאראויס צו די דריטע פאזע, וועלן רעסטוראנטן האבן די אינדערויסן. איינמאל ניו 

מעגליכקייט צו צולייגן דאס סערווירן טישן אינעווייניג. מיר האבן נאך נישט קיין דאטום ווען מיר וועלן אריינגיין אין 
 די דריטע פאזע.

 
.  אונטערשרייבן אז איר קומט דאס נאךאון  פאדערונגען) NYSרעסטוראנטן מוזן נאכקומען די ניו יארק סטעיט (

 און דאס האלטן אויפ'ן פלאץ.   זיכערהייט פלאןוזט איר אויפקומען מיט א בעפאר'ן עפענען, מ
 

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

אין ניו יארק סיטי. האלט   COVID-19געדענקט, עס איז נאך אלס דא א פארשפרייטונג אין די קאמיוניטי פון 
 : COVID-19פיר וויכטיגע זאכן וואס איר קענט טון צו פארמיידן  אין קאפ די

בלייבט אינדערהיים אויב איר זענט קראנק חוץ אויב איר   בלייבט אינדערהיים אויב איר זענט קראנק: •
) אדער אנדערע וויכטיגע טעסטינגגייט ארויס פאר וויכטיגע מעדיצינישע באהאנדלונג (אריינגערעכנט 

 זאכן צו ערלעדיגן. 
 פוס אפגעטיילט פון אנדערע.  6האלט זיך כאטש  פיזישע צוטיילונג: •
באשיצט אייערע ארומיגע. איר קענט איבערגעבן דעם וויירוס אן סימפטאמען  טוט אן א פנים צודעק: •

און פארשפרייטן דעם קרענק ווען איר הוסט, ניסט, אדער רעדט. א פנים צודעק קען מעגליך העלפן 
 . COVID-19טונג פון רעדוצירן די פארשפריי

וואשט די הענט אפט מיט זייף און וואסער אדער נוצט האנט   פראקטיצירט געזונטע האנט היגיענע: •
יעדער אויבערפלאך רייניגט רעגלמעסיג  סעניטייזער אויב איר האט נישט קיין צוטריט צו זייף און וואסער;

נים מיט אומגעוואשענע הענט; און דעקט וואס ווערט אפט צוגערירט; האלט זיך אפ פון צורירן אייער פ
 צו אייער הוסט אדער ניס מיט אייער ערמל, נישט אייער האנט.

 
 בעפאר'ן ווידערעפענען 

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

פארט צו זיין זיכער אז אייער געשעפט איז גרייט פאר שטאב ווידער אייער רעסטוראנט אויב עס איז געווען פארש
 און קאסטומערס. 

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

 ווענטילאציע, עיר קאנדישען, לעקטער, געז, עקזאסט הוד און פייערלעשן סיסטעמען.
  אינדערויסנדיגע לופט פלייץ דורך די ווענטילאציע סיסטעם.פארמערט 

https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/OutdoorTakeoutDeliveryFoodServicesMasterGuidance.pdf
https://forms.ny.gov/s3/ny-forward-affirmation
https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/NYS_BusinessReopeningSafetyPlanTemplate.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/site/coronavirus/get-tested/covid-19-testing.page


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

 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.
 רבעטן געהעריג און זענען אויסגעשטאט מיט זייף און  מאכט זיכער אז האנט וואשן סטאנציאנען א

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

אלגעמיינע אנווייזונגען פאר רייניגן און עסן, אריינגערעכנט בית הכסא'ס און ווארט זאלן (זעט די 
 ). נישט קיין העלטקעיר ביזנעסערדיסאינפעקטירן פאר 

   רייניגט און סאניטיזירט אלע אויבערפלאכן וואס רירן צו עסן. קוקט איבער די פראדוקט צעטל צו זיכער
כן אז די סאניטייזער איז זיכער צו נוצן אויף אויבערפלאכן און צוגעהער וואס רירט צו עסן. געדענקט מא

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

  נוצטEPA 19וואס זענען ווירקזאם קעגן  רעגיסטרירטע סאניטייזערס און דיסאינפעקטענטס-COVID . 
 .ליידיגט אויס אייז פעסער, און וואשט, שווענקט אויס און סאניטיזירט זיי 
 וארפט ארויס עפעס וואס איז מער נישט זיכער.קוקט איבער אלע אוועקגעלייגטע עסנווארג און ו 
  בעסטע זוכט פאר סימנים פון פעסטס און באפאסט זיך מיט סיי וועלכע פראבלעם איר באמערקט (זעט

 ).אופנים פאר פארזיכערונגען קעגן פעסטס אין אן עסן סערוויס איינריכטונג
 וי פעסט קאנטראל,  הויבט צוריק אן נויטיגע סערוויסעס וואס זענען מעגליך געווארן אפגעשטעלט, אזויו

 סט און ריסייקלינג סערוויסעס.ימ
 .מאכן נויטיגע פארריכטונגען צו די פיזישע איינריכטונגען, אריינגערעכנט פאדלאגעס, ווענט און דעכער 
 .קוקט איבער אלע אייערע צוגעהער און קויפט איין וואס עס פעלט זיך אויס 

 
 פארלאנגען און בעסטע פראקטיצירונגען) NYSקורצע 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 פארשריפטן. זייט אויך זיכער צו איבערקוקן די קיצור
 בעפאר איר הויבט אן.   זיכערהייט פלאןצאמשטעלן א 

 
 פיזישע צוטיילונג 

 מאנדאטן
  פוס אפגערוקט פון סיי וועלכע  6אין אינדערויסנדיגע פלעצער מוזן אלע טישן און בענקלעך זיין כאטש

 אנדערע טיש, בענקל, איינקויפער אדער דורכגאנג. 
   מאכט זיכער אז עס דא גענוג פלאץ אינעווייניג צו פלאצירן איינקויפער וואס דארפן מעגליך

אריינקומען/ארויסגיין דורך די אינעווייניגסטע טייל צו אנקומען צו די דרויסנדיגע זיץ פלעצער, וואש  
באצאלונג טישל, און שטעלט צו אזא דורכגאנג/ארויסגאנג אין א וועג אז מען זאל זיך  אדער , צומערן

 קענען האלטן צו סאשעל צוטיילונג.
  .מאכט צו אינעווייניגסטע עסן און זיץ פלעצער פון די קאסטומערס 
 .ארבעטערס מוזן אנטון א פנים צודעק אין יעדע צייט 

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
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://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


 דעק אין יעדע צייט, חוץ ווען זיי זיצן; אויב דער איינקויפער איז מער פון  איינקויפער מוזן אנטון א פנים צו
 צוויי יאר אלט און האט די מעדיצינישע מעגליכקייט דאס צו טאלערירן.

  צוימט איין די צאל פון זיצן אינדערויסן צו די צאל פון טישן וואס קענען זיכערערהייט און ריכטיג
 פוס אפגערוקט פון די אנדערע.  6טיש איז כאטש  אויסגעשטעלט ווערן, אזוי אז יעדע

  וואו אימער עס איז נישט מעגליך צו אפטיילן צווישן טישן, שטעלט איין פיזישע מחוצות צווישן אזעלכע
 טישן.

  אנדערע אן מענטשן וואס זיצן ביי איין טיש מוזן זיין פון די זעלבע פארטיי (אבער מעגן זיין פון
 מענטשן צו א טיש. 10סימום צאל פון הויזגעזונט), מיט א מאק

  פוס צווישן די פארטייען. 6פארזאמלונג טישן זענען נאר ערלויבט אויב עס איז דא כאטש 
  ס ווארטן  פאר קאסטומערס ווא , צ.ב.פוס ענדיגט זיך אין סיי וועלכע ליניע 6לייגט קלארע סיגנאלן ווי די

אדער נוצן דעם וואש צומער, ווי אויך אין סיי וועלכע פלאץ צו באשטעלן, אפנעמען דאס עסן, זיך זעצן 
 .אן ארדער וואו מען באצאלט אדער נעמט אפ

 .דעזיגנירט אן עקסטערע אריינגאנג/ארויסגאנג פאר קאסטומערס און ארבעטערס, וואו מעגליך 
 .צוימט איין פערזענליכע פארזאמלונגען (צ.ב. שטאב זיצונגען) די מערסטע וואס מעגליך 
 צוימענדיג דאס צורירן  ןאפנעמען און /אדער דעליווער צו שטעלט איין דעזיגנירטע ערטער פאר ווענדער ,

 זיך ווי ווייט מעגליך.
 

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

 נגט צו זיין נאנט. (צ.ב. קאכן, רייניגן, אפרוימען טישן).אקטיוויטעט פארלא
  ,סטארעדש צומערן) דורך מער ווי איין מענטש ערלויבט נישט צו נוצן קלענער ערטער (צ.ב. פריזערס

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

 וסיגע אפטיילונג.פ 6האלטן א 
  דעזיגנירט ארבעט זאנעס פאר סערוויסעס, ווען מעגליך. סארווירער זאלן סערווירן ספעציפישע זאנעס

 אין דעם רעסטוראנט צו רעדוצירן דאס זיך טרעפן צו נאנט איינער צום צווייטן.
 סאלאט אדער  מאכט זיכער אז די קאך שטאב האלט זיך צו איין ארט דורכאויס זייער גאנצע שיפט (צ.ב .

 גריל אדער נאכשפייז) ווי ווייט מעגליך.
  מוטיגט קאך שטאב צו לייגן זאכן אויף די קאונטער פאר די נעקסטע מענטש אויפצוהויבן, אנשטאט זיך

געבן זאכן אין די האנט. רעדוצירט דאפלטע דורכגענג דורך נוצן טעיפ אדער טאוולען מיט אנווייזונגען צו 
 ן דירעקציע אין שמאלע איילס, דורכגענג, אדער פלעצער.צו גיין נאר אין איי

  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 
 יע באשטעלונגען, באצאלן, דעליווערי און אפנעמען ווען מעגליך.פרי-ערלויבט קאנטאקט 
   ערלויבט פאר קאסטומערס צו באשטעלן דאס עסן בעפאר זיי קומען אן, און מוטיגט קאסטומערס צו

 מאכן א רעזערוואציע פאר א זיץ פלאץ.
  דעליווערט א מאכט זיכער צו איינשטעלן אן איינס אויף אמאל ווענדער סיסטעם, וואו איין ווענדער

פראדוקט אויף אמאל, ארבעטערס דיסאינפעקטירן אויבערפלאכן וואס ווערן אסאך צוגערירט, און דאן  
 קען דער קומענדיגע ווענדער אריינקומען.

 
 באשיצונג צוגעהערן

 מאנדאטן



 ן אננעמבארע פנים צודעק פריי פון אפצאל און זעט צו האבן גענוג צודעק שטעלט צו פאר ארבעטערס א
אננעמבארע פנים צודעק נעמט אריין אבער איז נישט אן אין פאל וואס איינער דארף אן אנדערס. 

געצוימט צו סחורה (צ.ב. האנט גענייט, שנעל געשניטענע, טיכל), סורדשיקל מאסקעס און פנים 
 פאנצערס.

 מיט די סענטערס פאר   באראט זיךשט און ערלויבט נישט זיך צו טיילן מיט פנים צודעקן. רייניגט, טוי
) אנווייזונגן פאר צוגאבליכע אינפארמאציע אויף סחורה'נע פנים CDCדעזיז קאנטראל און פריווענשן (

ויף דעם ), ווי אויך אנווייזונגען אPPEאון אנדערע סארטן פון פערזענליע באשיצונג צוגעהערן ( ןצודעק
 באנוץ און רייניגונג דערפון.

 ן ארפלערנט אויס ארבעטערס וויאזוי צו אנטון, אויסטון, רייניגן (ווען נויטיג) און אוועקווPPE. 
  דאס צורירן פון געטיילטע  ך זאכן (צ.ב. קאך געצייג, פעדערס/פאפירן), ווי אוי מיט טיילןזיך צוימט דאס

עדס, טאטש סקרינס); אדער, פארלאנגט פון ארבעטערס צו  אויבערפלאכן (צ.ב. טיר הענטלעך, קיפ
אנטון הענטשעך ווען זיי קומען אין קאנטאקט מיט געטיילטע אביעקטן אדער אפט צוגערירטע 

אויבערפלאכן; אדער, פארלאנגט פון ארבעטערס צו טון האנט היגיענע בעפאר און נאכ'ן קומען אין  
 קאנטאקט דערמיט.

 מיטגלידער טוען אן א פנים צודעק צו יעדע צייט און אז זיי פראקטיצירן    מאכט זיכער אז אלע שטאב
 בלויזע הענט צודעק לויט די שטאטישע און לאקאלע סאניטערי קאודס.א האנט היגיענע און נוצן 

o   אויב ארבעטערס האבן אן הענטשעך בשעת'ן צוגרייטן זאכן וואס זענען נישט עסן, מאכט זיכער
 סהענטשעך און מוטיגט זיי צו טוישן הענטשעך ווען זיי טוישן אויפגאבעאז זיי טוישן אפט די 

 סערווירן קאסטומערס צו צוגרייטן עסצייג).פון (צ.ב. 
o   אויב ארבעטערס טוען נישט אן הענטשעך, מאכט זיכער אז זיי וואשן אפט די הענט מיט זייף און

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

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

 רעקאמענדירטע בעסטע פראקטיצירונגען
  זעט צו האבן גענוג פנים צודעקן, מאסקעס און אנדערע פארלאנגטעPPE   אין פאל וואס אן ארבעטער

 ך טוישן, אדער אויב א ווענדער ברויך.דארף זי
   פארלאנגט פון קאסטומערס צו אנטון א פנים צודעק ווען זיי זיצן נישט ביי א טיש (צ.ב. ווען זיי ווארטן צו

אפנעמען דאס עסן, באשטעלן ביי א קאונטער/פענסטער, גייען צו/פון זייער טיש, גייען צו/פון דעם וואש 
 צומער). 

 נגט נישט, פאר קאסטומערס צו אנטון א פנים צודעק ווען זיי זיצן ביי א טיש און  מוטיגט, אבער פארלא
 עסן און/אדער טרינקען נישט.

  אין עסן טראקס אדער קאנסעשנס וואו עס איז נישט דא קיין רינעדיגע וואסער סטאנציאנען, זאלן
ון ווייטער אנהאלטן ארבעטערס אנטון הענשעך אדער רעגלמעסיג זיך באנוצן מיט האנט סעניטייזער א

 דאס נאכקומען פון פעדעראלע, שטאטישע און לאקאלע עסן באהאנדלונג און היגיענע פארשריפטן.
 

 היגיענע און רייניגונג 
 מאנדאטן
  האלט זיך צו היגיענע, רייניגונג און דיסאינפעקטירונג פארשריפטן פון דיCDC  און די ניו יארק סטעיט

) און האלט לאגס וואס דאקומענטירן די דאטום, צייט, און די סארט  DOHגעזונטהייט אפטיילונג (
 רייניגונג.

  שטעלט צו און האלט אויף האנט היגיענע סטאנציאנען אריינגערעכנט האנט וואשן מיט זייף, רינעדיגע
באזירטע -ווארעם וואסער און פאפירענע האנטוכער וואס מען קען ארויסווארפן, ווי אויך אן אלקאהאל



ט איז נישט אדער מער אלקאהאל פאר ערטער ווי זיך וואשן די הענ  60%האנט סעניטייזער וואס האט  
 מעגליך.

  שטעלט צו און מוטיגט ארבעטער צו נוצן רייניגונג און דיסאינפעקטירונג געצייג פאר געטיילטע
זיך באנוצן מיט די דאזיגע אויבערפלאכן, נאכגעפאלגט   כ'ן נוצן בעפאר און נא און דאסאויבערפלאכן 

 דורך האנט היגיענע.
  נאך מער  איינריכטונג און רייניגט און דיסאיפעקטירט רייניגט און דיסאינפעקטירט רעגלמעסיג אייער

ערטער מיט א הויכע ריזיקע וואס ווערט גענוצט דורך מערערע מענטשן אדער פאר אפט  אפט 
צוגערירטע אויבערפלאכן (צ.ב. וואשצומערן). רייניגונג און דיסאינפעקטירונג מוז זיין דורכדרינגליך און  

  כאטש נאך יעדע שיפט, טעגליך, אדער מער אפט אויב נויטיג.אנגייענדיג און זאל געטון ווערן 
   מאכט זיכער אז אלע צוגעהער זענען רעגלמעסיג גערייניגט און דיסאינפעקטירט נוצנדיג רעגיסטרירטע

דיסאינפעקטענטס, אריינגערעכנט כאטש אזוי אפט ווי ארבעטערס טוישן ארבעט סטאנציאנען. נוצט 
) וואס איז אידענטיפיצירט DECפון ענווייראנמענטאל קאנזערוועישן ( פראדוקטן פון די דעפארטמענט

 . COVID-19) אלס ווירקזאם קעגן EPAדורך די ענווייראנמענטאל פראטעקשן אגענטור (
  שטעלט צו רייניגונג און דיסאינפעקטירונג פון עפנטליכע ערטער אין פאל וואס איינער איז באשטעטיגט

כאטשיג אלע  צו ארייננעמען ,כע רייניגונג און דיסאינפעקטירונג, מיט אזעלCOVID-19צו האבן 
 פארנומענע דורכגענג און אפט צוגערירטע אויבערפלאכן.

   בעפאר זיך צוריקקערן צו די ארבעט, פארענדיגט די פריערדיגע איבערזיכט און אסעסמענטס פון קאך
 ענווייראנמענט.סיסטעמען צו פארזיכערן א געזונטע און פארזיכערטע 

  ערלויבט נישט דאס באנוץ פון זאכן (צ.ב. באזערס) צו לאזן פאר קאסטומערס וויסן אז זייער פלאץ אדער
באשטעלונג איז גרייט, חוץ אויב די זאכן ווערן דורכדרינגליך גערייניגט און דיסאינפעקטירט צווישן יעדן 

 באנוץ.
 :פאר טעיקאוט/דעליווערי 

o סטאנציאנען פאר קאסטומערס וואס ווארטן פאר עסן און/אדער  שטעלט צו האנט היגיענע
 טרינקען.

o   מאכט זיכער אז די שטאב וואשט זיך די הענט מיט זייף און וואסער אדער נוצט האנט
 סעניטייזער; אויב שטאב נוצט הענטשעך, טוישט זיי רעגלמעסיג.

o נסטערס/טירן זענען אפן צו  אויב דאס אפנעמען/דעליווערי איז אינעווייניג, מאכט זיכער אז פע
 לאזן דאס פלאץ אויסלופטערן.

  מאכט זיכער אז אלע קאנדימענטס וואס איר גיבט דירעקט פאר קאסטומערס זענען אין אן איינמאליגע
באנוץ האלטער אדער א האלטער וואס מען קען איבערנוצן וואס ווערט רעגלמעסיג  

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

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

 צוגעגרייט בשעת'ן אנהאבן מאסקעס און הענטשעך.
 

 רעקאמענדירטע בעסטע פראקטיצירונגען
   (צ.ב. עפענען פענסטערס און טירן) ווען אימער מעגליך, פארמערט ווענטילאציע פון דרויסנדיגע לופט

 בשעת'ן אנהאלטן די זיכערהייט מאסנאמען.
  רעדט אפ ארבעטערס וואס גרייטן צו עסן פון טוישן/אריינגיין איינער אין דעם צווייטנ'ס ארבעט

 ווערט ריכטיג גערייניגט/דיסאינפעקטירט.סטאנציאנען בשעת זייער שיפט, חוץ אויב עס 
   שטעלט צו פאר געסט איינמאליגע, פאפירענע, דיספאזעבל מעניוס און/אדער שטעלט ארויס מעניוס

 אויף א ווייטבאורד/טשאלק באורד/טעלעוויזיע/פראדשעקטארס.



 ר  מוטיגט קאסטומערס צו קוקן די מעניו אנליין (צ.ב. אויף זייער אייגענע סמארטפאון אדע
 עלעקטראנישע כלים), ווען מעגליך.

   שטעלט צו האנט סעניטייזער דורכאויס שווער באזוכטע ערטער (צ.ב. דרויסנדיגע בית הכסא'ס), און
לייגט דאס אויף א פראקטישע פלאץ, אזויווי ביי די אריינגענג, ארויסגענג, און באצאלונג טישלעך. 

 סעניטייזער, ווען מעגליך.פרייע האנט -שטעלט אריין טאטש
 

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

 און אז איר וועט דאס איינפירן.
  ,הענגט אויף טאוולען צו דערמאנען פאר ארבעטערס און באזוכער זיך צו האלטן צו די ריכטיגע היגיענע

און רייניגונג און דיסאינפעקטירונג  PPEסאשעל צוטיילונג רעגולאציעס, ריכטיגע באנוץ פון 
   פראטאקאלן.

 אן ארבעטער איז געווען און   לאזט גלייך וויסן פאר די שטאטישע און לאקאלע געזונטהייט אפטיילונג אויב
 .COVID-19נאנטן באציאונג מיט אנדערע און טעסט פאזיטיוו פאר 

  קאאפערירט מיט פרואווונגען צו נאכגיין די בארירונג, אריינגערעכנט לאזן וויסן פאר מענטשן וואס זענען
וואס ווערט   מעגליך געווען אויסגעשטעלט דערצו ביי די ארבעט, בשעת איר האלט אן די געהיימניס

 פארלאנגט דורך די שטאטישע און פעדעראלע רעגולאציעס.
 .הענגט אויף אין א זעבארע ארט אייער פארענדיגטע זיכערהייט פלאן 

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

 ווארטן אויף אן ארדער/זיץ פלאץ.קאסטומערס וואס 
   שטעלט אויף א קאמיוניקאציע פלאן פאר ארבעטערס, ווענדערס און קאסטומערס וואס נעמט אריין א

 כסדר'דיגע אופן פון צושטעלן די לעצטע אינפארמאציע.
 
 סקרינינג
 מאנדאטן
 ויב זיי ווערן קראנק ביי ארבעטערס וואס זענען קראנק זאלן בלייבן אינדערהיים אדער צוריק אהיימגיין, א

 די ארבעט.
  פירט איין טעגליכע געזונטהייט סקריניג פראקטיצירונגען צו וואס די ארבעטערס מוזן זיך צושטעלן, און

אבער די סקרינינגס זאלן נישט זיין פארלאנגט פאר קאסטומערס און   - ווי פראקטיש, אויך ווענדערס
) 1) פרעגט איבער (פאר ארבעטערס טעמפעראטור טשעק(צ.ב. פראגע בויגן,  .דעליווערי ארבעטערס

COVID-19  פאזיטיווע 2טעג, ( 14אין די פארגאנגענע  מעןסימפטא (COVID-19  טעסט אין די
-COVID) נאנטע פארבינדונג מיט א באשטעטיגטע אדער מעגליכע 3טעג, און/אדער ( 14פארגאנגענע 

 טעג.  14קעיס אין די פארגאנגענע  19
  די קוקט איבערNYS DOH   פארשריפטן וועגן פראטאקאלן און פאליסיס פאר ארבעטערס וואס ווילן זיך

אדער נאך וואס דער    COVID-19צוריקקערן צו די ארבעט נאך א מעגליכע אדער באשטעטיגטע פאל פון 
 . COVID-19ארבעטער האט געהאט א נאנטע קאנטאקט מיט א מענטש מיט 

  פארלאנגען אז קאסטומערס זאלן ענטפערן אויף א געזונטהייט סקרין אדער  איינריכטונגען קענען נישט
 געבן זייער קאנטאקט אינפארמאציע.

   סקרינערס זאלן ווערן טרענירט דורך דעם ארבעטסגעבער'ס אידענטיפיצירטע מענטש וואס איז
יסטראציע , און אקיופעישענעל זיכערהייט און געזונטהייט אדמינ CDC ,NYS DOHבאהאווענט מיט די 

)OSHA די נויטיגע ) פראטאקאלן און אנטוןPPE.אריינגערעכנט, כאטשיג, א פנים צודעק , 



  אידענטיפיצירט איינעם מיט וועמען ארבעטערס זאלן זיך פארבינדן אויב זיי שפירן שפעטער
 ., אזויווי עס ווערט געפרעגט אין די פראגע בויגןCOVID-19סימפטאמען וואס זענען פארבינדן מיט 

 
 רעקאמענדירטע בעסטע פראקטיצירונגען

  פארמיידט די ארבעטערס פון זיך דרייען צופיל צווישן זיך פאר זיי ענטפערן זייער סקרינינג (צ.ב. מאכט
 דעם סקרינינג פונדערווייטנס).

  מען מעג אונטערזוכן די ארבעטער'ס טעמפעראטור יעדן טאג לויט די אייניגע ארבעטער אפארטוניטי
 פארשריפטן. NYS DOHאדער די קאמיסיע 

  האלט א לאג פון יעדן מענטש, אריינגערעכנט ארבעטערס און ווענדערס, וואס האבן מעגליך געהאט
נאנטע פארבינדונג מיט אנדערע אין די זעלבע ארבעטספלאץ אדער געגנט, אזוי אז אלע קאנטאקטן 

וואס אן ארבעטער ווערט דיאגנאזירט  קענען ווערן אידענטיפיצירט, נאכגעגאנגען און געמאלדן אין פאל
  PPE; לאזט אויס קאסטומערס און דעליוועריס וואס ווערן געמאכט מיט די ריכטיגע COVID-19מיט 

 פרייע אופנים.-אדער דורך קאנטאקט
  שטעלט צו אן אפציע פאר קאסטומערס צו געבן זייער קאנטאקט אינפארמאציע אז זיי זאלן קענען ווערן

 פארבינדן מיט זיי פאר קאנטאקט טרעיסינג. עןקענ זיך  זאלט איר אז ן אראפגעשריבן או
 

 6.21.20.    די ניו יארק סיטי געזונטהייט אפטיילונג וועט מעגליך טוישן רעקאמענדאציעס לויט וויאזוי די מצב פארלאנגט


