יציאה למסעדות במהלך מגיפת הקורונה ()COVID-19
מגיפת הקורונה ( )COVID-19ממשיכה להתפשט בקהילות העיר ,ומפגשים עם אנשים אחרים מחוץ לבית
ממשיכים להוות סכנה .בשעה שאנחנו מתחילים לחזור לפעילויות שגרתיות ,כמו יציאה למסעדות ,חיוני להמשיך
לנקוט אמצעים למניעת התפשטות נגיף .COVID-19
מומלץ להקדיש כמה רגעים ולחשוב על יציאה בטוחה למסעדות – לצורך הגנה על עצמכם ,על סועדים אחרים ועל
צוות המסעדה .תמכו במסעדות המקומיות – אבל בצורה בטוחה!
אם בכוונתכם לצאת למסעדה ,היעזרו בטיפים הבאים למזעור הסיכון להתפשטות נגיף :COVID-19
▪ אם אינכם מרגישים טוב או משתייכים לקבוצת סיכון – הישארו בבית .אם אתם יוצאים מהבית חולים ,אתם
עלולים להדביק אנשים אחרים .אם יש לכם מחלת רקע ,או אם אתם בני  65ומעלה ,מומלץ שתישארו בבית
כדי להגן על עצמכם.
▪ צמצמו את משך ההמתנה .בצעו הזמנה מראש ,עיינו בתפריט באינטרנט לפני היציאה מהבית או הזמינו את
המנות בעודכם ממתינים לשולחן .כך תוכלו למזער את סיכויי החשיפה לנגיף.
▪ עטו כיסוי פנים כל זמן שאינכם אוכלים או שותים .זכרו שאתם עלולים להפיץ את נגיף  COVID-19גם אם אין
לכם תסמינים .עטיית כיסוי פנים מגנה על האנשים שסביבכם .אנשים שמסיבה רפואית לא יכולים לעטות
כיסוי פנים וילדים עד גיל שנתיים לא מחויבים לעטות כיסוי פנים.
▪ שמרו על מרחק! ככל האפשר ,שמרו על מרחק של לפחות  2מ' מסועדים שלא משתייכים לקבוצת האנשים
שאיתה באתם ,ומצוות המסעדה .הקפידו לשמור מרחק בעת המתנה לשולחן או לשירותים.
▪ הקפידו על היגיינת ידיים טובה .עם הכניסה למסעדה ,ממש לפני האכילה ולאחר היציאה מהמסעדה,
השתמשו במחטא ידיים .שטפו את ידיכם במים וסבון במשך לפחות  20שניות לאחר השימוש בשירותים.
למזעור הסיכון ללקוחות ,גם המסעדות עצמן יערכו שינויים .שינויים אלה כוללים:
▪ תשאול של הצוות לזיהוי תסמיני  COVID-19לפני תחילת משמרת ,ושליחת עובדים חולים הביתה.
▪ וידוא עטיית כיסוי פנים על-ידי כל העובדים ,להגנה על הסועדים ועל יתר חברי הצוות.
▪ הגדלת המרווח בין שולחנות במטרה להבטיח מרחק של לפחות  2מ' בין סועדים משולחנות נפרדים.
▪ קידום של ריחוק חברתי בחללים ובאזורים צרים שנוצרים בהם תורים (למשל ליד חדרי השירותים) על-ידי
הדבקת מדבקות ,הצבת שלטים או שימוש בסמנים אחרים שנועדו להבטיח שמירה על מרחק של לפחות  2מ'
בין אנשים.
▪ הצבת מחטאי ידיים באזורים ציבוריים ,למשל ליד הכניסה למסעדה וליד הקופה.
▪ הגדלת תדירות הניקוי של משטחים שאנשים רבים נוגעים בהם ,כמו ברזים ,ידיות ודלפקים.
לקבלת מידע כללי על נגיף הקורונה ( ,)COVID-19כולל מידע על התגוננות מפני סטיגמות ,בקרו בדף
.nyc.gov/health/coronavirus
למציאת אתר בדיקות קרוב למקום מגוריכם ,בקרו בדף  nyc.gov/covidtestאו פנו למוקד .311

מחלקת הבריאות של עיריית ניו יורק עשויה לשנות את ההמלצות לפי התפתחות המצב.
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