قواعد “تناول الطعام في وجود الكالب” الجديدة :ما تحتاج المطاعم لمعرفته
يسمح للمطاعم اآلن السماح بوجود الكالب في مناطق تناول الطعام الخارجية في حالة اتباع بعض القواعد .وتعني “مناطق تناول الطعام الخارجية” أي منطقة
خارجية في الهواء الطلق يأكل فيها العمالء يديرها المطعم ويتحكم بها .تتضمن أمثلة ذلك المقاهي الموجودة بمنطقة غير مغلقة على الرصيف واألفنية الخلفية
واألفنية .إليك ما تحتاج معرفته عن القاعدة الجديدية:
ليست المطاعم مجبرة على السماح بتواجد الكالب األليفة بمناطق تناول الطعام الخارجية.
ومع ذلك ،ال يغير ذلك القواعد الخاصة بكالب الخدمة .وبغض النظر عمّا إذا كنت تسمح بدخول الكالب األليفة بمنطقة تناول الطعام الخارجية أم ال ،فيجب أن
تسمح بدخول كالب الخدمة بما في ذلك الكالب التي يتخذها األعمى دليالً والكالب الخاصة بمساعدة المعاقين سمعيًا لمرافقة مالكهم بجميع مناطق المطعم
المفتوحة للعمالء .لمزيد من المعلومات حول السماح بدخول كالب الخدمة ،يرجى زيارة الموقع اإللكتروني  nyc.gov/health/foodserviceواختيار
“( ”Health Code / Regulationsقانون الصحة  /اللوائح).
إذا قررت أن تسمح بدخول الكالب األليفة في مناطق تناول الطعام الخارجية بمطعمك ،فيجب أن تتبع الخطوات أدناه.
يجب أن تدخل الكالب إلى منطقة تناول الطعام الخارجية من الخارج مباشرة.
ال يسمح للكالب بدخول منطقة تناول الطعام الخارجية من خالل المرور داخل المطعم أو أي من أماكن تخزين الطعام أو إعداده.
ضع بعض الحواجز أو استخدم أي طريقة أخرى للحد من االحتكاك بين الكالب واألفراد والكالب الموجودة على الرصيف.
ً
حاجزا أو أن تجد طريقة أخرى للحد من االحتكاك بين الكالب في المطعم واألشخاص
إذا كانت منطقة تناول الطعام الخارجية بالقرب من رصيف ،فيجب أن تضع
ً
حاجزا أو طريقة أخرى للحد من إمكانية دخول الكالب إلى الرصيف وكذلك حجب رؤية الرصيف .فعلى سبيل المثال ،ضع
الموجودين على الرصيف .استخدم
ً
حاجزا للمقهى مع دعامات عند نهاية حدود المقهى ،أو ضع أصص الزرع الكبيرة بجانب بعضها البعض عند الحافة الخارجية لمنطقة تناول الطعام الخارجية.

عداد جميع المأكوالت وتخزين أدوات الطهي في الداخل.
إذا سمحت بدخول الكالب في منطقة تناول الطعام الخارجية ،فال تعد أي مأكوالت أو مشروبات في هذه المناطق .اعمل على تخزين أدوات الطهي في الداخل .ومع
ذلك ،يمكن للعمال إعادة ملء المشروبات من إبريق أو وعاء آخر في مناطق تناول الطعام الخارجية.
ضع الفتة على مدخل منطقة تناول الطعام الخارجية.
يجب أن تذكر الالفتة النص التالي باإلنجليزية:
	“( ”.Companion dogs are only allowed in certain outdoor dining area(s) of this establishmentال يسمح بدخول
•
الكالب المرافقة إال في منطقة (مناطق) معينة لتناول الطعام الخارجية في هذه المنشأة).
	“( ”.Only service dogs are allowed in other parts of this establishmentال يسمح بدخول سوى كالب الخدمة في المناطق
•
األخرى بالمنشأة).
	”Your companion dog must be licensed and currently vaccinated against rabies to remain in the outdoor
•
( ”.dining area with youيجب أن يكون الكلب المرافق مرخصًا ومطعمًا حاليًا ضد داء الكلب ليُسمح له بمصاحبتك في منطقة تناول الطعام الخارجية).
	“( ”.You are responsible for controlling your dog at all timesتتحمل مسؤولية السيطرة على كلبك في جميع األوقات).
•
تتحمل المطاعم مسؤولية كتابة وتعليق الفتاتها .لن تحتاج المطاعم التي تقرر عدم السماح بدخول الكالب األليفة في مناطق تناول الطعام الخارجية تعليق هذه الالفتات.

تأكد من سيطرة مالك الكالب على كالبهم داخل منطقة تناول الطعام الخارجية.
يجب أن تكون الكالب على بعد ذراع من مالكهم وأن يكونوا بداخل حامل أو أن يرتدوا زمامًا يمسكه المالك بيده أو يربطه بساق المقعد أو الطاولة.
تأكد من بقاء الكالب على األرض وبعيدًا عن الممرات.
ال يسمح بجلوس الكالب على الكراسي أو المقاعد أو األرائك أو قطع األثاث األخرى .وال يسمح بوقوف الكالب أو جلوسها في الممرات.
إذا قمت بتقديم الطعام والماء للكالب ،فعليك تقديمها باألوعية التي تستعمل مرة واحدة.
ال يسمح للكالب بتناول الطعام من األطباق أو السلطنيات المقدمة للعمالء .ويجب أن تأكل الكالب وتشرب من األوعية التي تستعمل مرة واحدة.
ال تسمح للموظفين باللعب مع الكالب أو مالطفتها.
يجب على العاملين على إعداد أو تقديم الطعام عدم لمس الكالب وإذا قاموا بلمسها ،فيجب أن يغسلوا أيديهم بالماء والصابون في الحال.
اطلب من العمالء إخراج الكالب العدائية أو المهددة من المطعم.
يجب أن يتوقف المطعم عن خدمة العميل إذا رفض/رفضت إخراج الكلب.
اتصل بالرقم  911في الحال إذا قام الكلب بعض أو إيذاء أحد األشخاص.
يجب اإلبالغ عن أي حاالت عض من الكالب إلى إدارة الصحة ( )Health Departmentخالل  24ساعة .اتصل على الرقم  311أو تفضل
بزيارة الموقع اإللكتروني  nyc.gov/health/reportanimalbiteلإلبالغ عن عضة كلب.
عند اإلبالغ عن عضة كلب ،يجب أن يشمل بالغ المطعم:
• اسم صاحب الكلب وعنوانه ورقم هاتفه
• رقم رخصة الكلب
• اسم الشخص المتعرض للعضة وعنوانه ورقم هاتفه
يجب على الموظفين التنظيف بعد دخول الكالب لمنطقة تناول الطعام الخارجية.
يجب على عاملي المطعم الذين ال يعملون على إعداد أوتقديم الطعام تنظيف بول الكالب وبرازها وقيئها وأي سوائل أو مواد صلبة أخرى ،ويجب عليهم تطهير هذه
المناطق في الحال.
ال يسمح بدخول أنواع الحيوانات األخرى في مناطق تناول الطعام الخارجية.
ال يسمح بدخول الحيوانات األخرى بخالف الكالب إلى منطقة تناول الطعام الخارجية ،ويسمح لكالب الخدمة فقط الدخول إلى المنطقة الداخلية بالمطعم.
دوالرا.
قد تتلقى المطاعم التي ال تتبع هذه الخطوت إخطار انتهاك ،والذي يفرض غرامة تصل إلى 350
ً
وبناء على نوع التفتيش ،فقد يؤثر هذا االنتهاك كذلك على الدرجة التي يحصل عليها المطعم في التفتيش.
يمكن للمطاعم التي تسمح بدخول الكالب إلى مناطق تناول الطعام الخارجية وضع قواعد إضافية.
يمكن لهذه القواعد اإلضافية أن تتضمن الحد األقصى لعدد الكالب المسموح بدخولها في نفس الوقت وحجم وساللة الكالب المسموح بدخولها وأجزاء مناطق تناول
الطعام الخارجية التي يمكن للعمالء المصطحبين لكالب الجلوس فيها.
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