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 الكالب والقطط "مقاهي"
 

الكالب  " مقاهي" والتي يطلق عليها عادةً  —تم افتتاح مؤسسات داخلية توفر مساحات لألشخاص والحيوانات األليفة للتفاعل 

الكالب أو القطط بإعداد أو تقديم طعام أو  " مقاهي " ال تقوم ! محير" المقهى" ولكن اسم  ،(NYC) في مدينة نيويورك  -أو القطط 

 :  إليك كيفية عمل هذه األنشطة التجارية. يتناوله الناسشراب 

 

 المساحة المادية والبيئة الداخلية

 : إذا كان النشاط التجاري الذي يسمح بدخول الحيوانات األليفة يقع بجوار مطعم أو مؤسسة خدمات طعام أخرى

 . المكانان منفصلين تماًما عن طريق جدار أو جدران ممتدة من األرض إلى السقفيجب أن يكون  •

 .يجب أن يكون لكل موقع مدخل شارع خاص به وعنوان منفصل  •

يجب أال يكون هناك مدخل أو طريقة أخرى لالنتقال مباشرة من النشاط التجاري الذي يسمح بدخول الحيوانات  •

 .الخارج إلىلطعام األخرى دون الخروج أوالً األليفة إلى المطعم أو مؤسسة خدمات ا
 

 الموظفون  

يجب أال يكون لموظفي النشاط التجاري الذي يسمح بدخول الحيوانات األليفة أي مسؤوليات عمل تتطلب منهم الدخول إلى أي  

 . مؤسسة خدمات طعام

 

 الطعام أو الشراب 

في النشاط التجاري الذي يسمح باصطحاب الحيوانات األليفة إال بواسطة  الناس يتناولهإحضار أي طعام أو شراب  يجوزال 

أو بيعه أو تقديمه مباشرة في النشاط التجاري الذي يسمح   الذي يتناوله الناستقديم الطعام أو الشراب  يجوزال و. العميل

 .باصطحاب الحيوانات األليفة

 

 الحيوانات وتناول الطعام في الداخل أو في الهواء الطلق 

في المطاعم ومؤسسات   في الهواء الطلقوالحيوانات الحية، باستثناء حيوانات الخدمة، محظورة في جميع المناطق الداخلية 

مشغلو المطاعم ومؤسسات خدمات الطعام األخرى بالكالب التي ليست حيوانات خدمة في  يسمح قد. الطعام األخرىتقديم 

" تناول الطعام في الهواء الطلق مع الكالب" طالما أن المشغلين يلتزمون بقاعدة  الهواء الطلقمناطق تناول الطعام في 

بزيارة  تفضللوبة للمطاعم ومؤسسات تقديم الطعام األخرى، للعثور على الالفتة المط  .ويضعون الالفتة المطلوبة

nyc.gov/health  وابحث عن) "Rules for Outdoor Dining With Dogs" قواعد تناول الطعام في الهواء الطلق

 .  )مع الكالب

 

 وابحث عن   nyc.gov/healthبزيارة  تفضلمزيد من المعلومات حول تناول الطعام مع الكالب، لل

) "Dining With Dogs in Restaurants"تناول الطعام مع الكالب في المطاعم( . 

 

 هل لديك أسئلة؟ 

تتوقع أن يأكل العمالء أو يشربوا، اتصل بمكتب سالمة األغذية في إدارة  وقبل فتح نشاط تجاري تسمح فيه بالحيوانات األليفة 

يجعله يقع للتأكد من أن إعدادك للمطعم ال  1600-676-212على الرقم  ( إدارة الصحة) NYCفي الصحة والسالمة العقلية 

 .ة أخرى يحظر فيها دخول الحيوانات األليفةمطعم أو مؤسسة خدمات غذائي تحت مسمى

 

متطلبات متاجر الحيوانات األليفة أو األنشطة التجارية األخرى نشاطك التجاري، قد تحتاج أيًضا إلى التحقق من  على حسب

على الرقم  لمزيد من المعلومات، اتصل بمكتب خدمات الصحة العامة البيطرية التابع إلدارة الصحة  . المتعلقة بالحيوانات

 . nyc.gov/nycbusinessأو تفضل بزيارة  311، أو اتصل على الرقم  646-364-1765
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