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Ponowne otwieranie Nowego Jorku: Co powinny wiedzieć firmy 
zajmujące się handlem detalicznym 

  
Po osiągnięciu przez NYC kluczowych etapów dotyczących zdrowia publicznego, które pozwalają na 
wprowadzenie pierwszej fazy, firmy zajmujące się handlem detalicznym, które nie świadczą 
niezbędnych usług, mogą wznowić działalność tylko w formie dostaw do samochodu lub do 
odbioru w sklepie. Firmy zajmujące się handlem detalicznym, które są ponownie otwierane i firmy 
detaliczne, które funkcjonowały jako niezbędne, muszą spełniać nowe zalecenia.  
 
Odpowiedzi na najważniejsze pytania dotyczące ponownego otwierania można znaleźć w 
„Reopening New York City: Frequently Asked Questions”: (Ponowne otwieranie Nowego Jorku: 
Często zadawane pytania). Nie wszystkie pytania będą dotyczyły tego tematu, ale mamy nadzieję, 
że pomoże to we wprowadzeniu w życie nowych wymagań. Na stronie Wydziału Zdrowia i Higieny 
Psychicznej miasta Nowy Jork strona dotycząca biznesów i COVID-19 można znaleźć dodatkowe 
informacje i narzędzia przydatne w ponownym otwieraniu i utrzymywaniu działalności w sytuacji 
zagrożenie zdrowia publicznego z powodu COVID-19. 
 
Najbardziej aktualne informacje dostępne są na stronie nyc.gov/health/coronavirus. Wymagania 
miejskie i stanowe mogą ulec zmianie w miarę uzyskiwania dalszych informacji o COVID-19 i 
najlepszych sposobach ograniczenia transmisji i zapewnienia bezpieczeństwa nowojorczykom. 
 
Przypominamy o czterech kluczowych działaniach zapobiegających 
rozprzestrzenianiu się COVID-19:  

• Jeśli jesteś chory(-a), zostań w domu: Jeśli jesteś chory(-a), zostań w domu,  chyba że 
wyjście wiąże się z koniecznością uzyskania niezbędnej opieki medycznej (w tym 
wykonaniem testu) lub załatwieniem innych ważnych spraw.  

• Zachowuj dystans fizyczny: Zachowuj dystans co najmniej 6 stóp (2 metrów) od innych.  
• Noś osłonę twarzy: Chroń innych wokół siebie. Nawet jeśli nie masz objawów, możesz 

zarażać innych i rozprzestrzeniać chorobę w czasie kaszlu, kichania, lub mówienia. Osłony 
twarzy mogą pomóc ograniczyć rozprzestrzenianie się COVID-19.  

• Dbaj o higienę rąk: Często myj ręce wodą z mydłem lub używaj środków dezynfekujących 
do rąk, jeśli woda i mydło nie są dostępne; regularnie czyść często dotykane powierzchnie; 
unikaj dotykania twarzy nieumytymi rękoma, kichaj i kaszlaj w ramię, a nie w dłonie. 

 
Mimo, że po podjęciu poniższych kroków możliwe będzie ponowne otwarcie swojego miejsca 
pracy, najlepszym sposobem ograniczenia rozprzestrzeniania COVID-19 i ochrony pracowników 
przed zachorowaniem jest kontynuowanie pracy z domu w możliwie najszerszym zakresie. Razem 
możemy ograniczyć rozprzestrzenianie COVID-19. 
 
Co należy zrobić, aby ponownie otworzyć swoją firmę zgodnie z prawem?  
 

https://forward.ny.gov/phase-one-industries
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-main.page
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Kroki wymagane przed ponownym otwarciem 
• Opracowanie planu bezpieczeństwa i zamieszczenie na tablicy ogłoszeń w miejscu pracy.  
• Zapoznanie się z wytycznymi stanu Nowy Jork (NYS) i potwierdzenie ich przestrzegania. 

Stan wymaga potwierdzenia zapoznania się i zrozumienia stanowych wytycznych dla branży 
oraz ich wdrożenia. Formularz potwierdzenia można wypełnić na stronie  
forms.ny.gov/s3/ny-forward-affirmation. 

 
Wydział Zdrowia miasta Nowy Jork może zmienić zalecenia w miarę rozwoju sytuacji.          8.19.20 

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/CurbsideInStoreRetailMasterGuidance.pdf
https://forms.ny.gov/s3/ny-forward-affirmation
https://forms.ny.gov/s3/ny-forward-affirmation
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