
 

12.21  Yiddish 

 

 " קאפע'ען הונט און קאץ "               
 

 - צו פארברענגען אינאיינעם    חיות - וואס שטעלן צו פלאץ פאר מענטשן און שטובאינעווייניגע אינסטאטוציעס 
, אבער די נאמען ( NYC) האבן זיך געעפנט אין ניו יארק סיטי    —"  פע'ןבאקאנט אלץ הונט אדער קאץ "קא 

" טוען נישט צוגרייטן אדער סערווירן עסן אדער טרינקען  פע'עןמישן! הונט אדער קאץ "קא ע " קען צ פע"קא 
 ארבעטן:  ס אזוי די ביזנעסע   פאר מענטשן. דא קענט איר זען ווי 

 
 פיזישע פלאץ און אויסשטעל 

איז גלייך נעבן א רעסטוראנט אדער אן אנדערע עסן סערוויס  חיות -ערלויבט שטובאויב א ביזנעס וואס 
 עסטאבלישמענט:

דאך אדער   צום  די צוויי לאקאציעס מוזן זיין גענצליך אפגעטיילט דורך א וואנט פון די פלאר ביז   •
 ווענט. 

 אדרעס. יעדע לאקאציע מוז האבן זייער אייגענע גאס אריינגאנג און באזונדערע  •
וועג דירעקט פון די ביזנעס וואס אויס ןעס איז נישט ערלויבט צו האבן א טיר אדער אן אנדער  •

ן קודם  ָצו די רעסטוראנט אדער אנדערע עסן סערוויס עסטאבלישמענט א חיות-ערלויבט שטוב
 ארויסגיין אינדרויסן. 

 

 איינגעשטעלטע 
קענען נישט האבן קיין ארבעט אויפגאבן וואס  חיות -איינגעשטעלטע פון די ביזנעס וואס ערלויבן שטוב

 פארלאנגט פון זיי אריינצוגיין צו סיי וועלכע עסן עסטאבלישמענט. 
 

 עסן אדער טרינקען  
קען נאר ווערן   חיות-שטובביזנעס וואס ערלויבט  אין אפאר מענטשאלע עסנווארג אדער געטראנק  

קען נישט ווערן דירעקט   ישע פארניץפאר מענטש. עסן אדער טרינקען  עם קונהגעברענגט דורך ד
 .חיות-שטובפארגעשלאגן, פארקויפט אדער סערווירט ביי א ביזנעס וואס ערלויבט 

 
 אדער דרויסנדיגע עסןאינעווייניגע און  חיות

און רוב דרויסנדיגע ערטער  אינעווייניגע , זענען פארבאטן אין אלע חיות, חוץ פון סערוויס חיותלעבעדיגע 
פון רעסטוראנטן און אנדערע עסן סערוויס עסטאבלישמענטס. רעסטוראנט און אנדערע עסן סערוויס 

עסן   דרויסנדיגע אין  חיותנט וואס זענען נישט קיין סערוויס יערלויבן ה קענעןעסטאבלישמענט אנפירער 
און לייגן ארויף די   נט" געזעץייגע עסן מיט הדי אנפירער קומען נאך די "דרויסנד ווי  לאנגאזוי ערטער 

צו טרעפן די שילד וואס פארלאנגט זיך פאר רעסטוראנטן און אנדערע עסן סערוויס   פארלאנגטע שילד.
 און זוכט אויף   nyc.gov/healthעסטאבלישמענטס, באזוכט 

"Rules for Outdoor Dining With Dogs"  נט(י)געזעצן פאר דרויסנדיגע עסן מיט ה  . 
 

 און זוכט  nyc.gov/healthפאר מער אינפארמאציע איבער עסן מיט הונט, באזוכט 
"Dining With Dogs in Restaurants " נט אין רעסטוראנטן(יסן מיט ה)ע . 

 
 פראגעס?  

וועלן עסן אדער   די קונים אז  ריכט זיךאיר  און  חיות-שטובפארן עפענען א ביזנעס וואו איר ערלויבט 
היגיענע   גייסטישעדעפארטמענט אוו העלט און  NYCטרינקען, רופט די אפיס פון עסן זיכערהייט ביי די 

צו זיין זיכער אז אייער אויסשטעל טוט נישט פאקטיש זיין די   212-676-1600)העלט דעפארטמענט( אויף 
 זענען פארבאטן. חיותאפטייטש פון א רעסטוראנט אדער אן אנדערע עסן סערוויס עסטאבלישמענט, וואו 

 
 לויט אייער ביזנעס, וועט איר מעגליך אויך דארפן נאכקוקן די  

"requirements for pet shops or other animal related businesses"   חיות  )פאדערונגען פאר

העלט  . פאר מער אינפארמאציע, רופט די ספארבינדענע ביזנעסע-חיותגעשעפטן אדער אנדערע  

https://www1.nyc.gov/site/doh/index.page
https://www1.nyc.gov/assets/doh/downloads/pdf/rii/dining-dogs-rules.pdf
https://www1.nyc.gov/site/doh/index.page
https://www1.nyc.gov/assets/doh/downloads/pdf/rii/dog-dining-factsheet.pdf
https://www1.nyc.gov/site/doh/business/permits-and-licenses/animal-facilities.page
https://www1.nyc.gov/site/doh/business/permits-and-licenses/animal-facilities.page


 

 
   

אדער   311, רופט  646-364-1765דעפארטמענט'ס אפיס פון וועטערינארי פובליק העלט סערוויס אויף  
 . nyc.gov/nycbusinessבאזוכט 

https://www1.nyc.gov/nycbusiness/

