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  تناول مناطق في البروبان بوقود تعمل التي المباني دفایات
 الخارجیة األماكن في الطعام

 

 

مة     ُمقّدِ

 

 أو البروبان احتباس حالة في. شرارة بفعل بسھولة یشتعل أن ویمكن لالشتعال قابل وھو). LPG( الُمسیَّل البترول غاز من نوع ھو البروبان
 ومصادر األشخاص یوجد حیث المنخفضة، األماكن في یتراكم أنھ یعني ما الھواء؛ من أثقل البروبان . انفجار خطر یشكل فإنھ للنار، تعرضھ

 على إال المباني لتدفئة بھ یُسمح وال) Fire Department( المطافئ إدارة قبل من استخدامھ تنظیم یتم المخاطر، ھذه على وبناءً . االشتعال
 ). COVID-19( كورونا فیروس لجائحة استجابةً  المدینة عمدة عن الصادر 153 رقم للطوارئ التنفیذي األمر في المحدد النحو

  

    
 )Fire Department of the City of New York, FDNY(  نیویورك مدینة في المطافئ إدارة إرشادات

 تناول مناطق في المؤقتة الخارجیة الدفایات الستخدام المطافئ إدارة متطلبات على للتعرف المطاعم ألصحاب موجزة عامة نظرة لتقدیم المستند ھذا تصمیم تم
 تماًما المطاعم مالكو یلتزم أن یجب. المدینة عمدة عن الصادر 153 رقم للطوارئ التنفیذي األمر في بھ المصرح النحو على الخارجیة األماكن في الطعام

 في للمراجعة والمتوفرة ،الخارجیة األماكن في الطعام تناول مناطق في المریحة بالتدفئة الخاصة المطافئ إدارة بإرشادات
dining.pdf-outdoor-heating-comfort-https://www1.nyc.gov/assets/fdny/downloads/pdf/business/guidance . 

 
 العملیة

 البروبان؟ بوقود تعمل التي المباني دفایات استخدام في البدء یمكنني متى: السؤال
 . FDNY إرشادات في الموصوف النحو على الموقع) مخططات( ومخطط "تصدیق" نموذج تقدیم ھي األولى الخطوة: اإلجابة
 إلكترونیًا بریًدا الفور على تستلم سوف. FDNYBusinessSupport@fdny.nyc.gov إلى خارجیة، طعام تناول منطقة لكل موقع ومخطط مكتمل، تصدیق تقدیم علیك یتعین
 وتفوضك الموقع، ومخطط تصدیقك استلمت قد المطافئ إدارة أن یؤكد ثانیًا إلكترونیًا بریًدا تستلم سوف واحد، عمل یوم غضون وفي. لمراسالتك المطافئ إدارة استالم یؤكد

 ویسمح. المطافئ إدارة إرشادات في موضح ھو كما الخارجیة األماكن في الطعام تناول مناطق في العمالء لتدفئة البروبان بوقود تعمل التي الدفایات استخدام في بالبدء صراحةً 
 نوصي. (المناسبة التصاریح المطافئ إدارة لك تصدر حتى االنتظار إلى الحاجة دون الفور، على البروبان دفایات استخدام في بالبدء الثاني اإللكتروني البرید استالم لك

 ). المطافئ إدارة لموظفي تقدیمھا منك یُطلب قد ألنھ الثاني اإللكتروني البرید من بنسخة باالحتفاظ
 

 دفایات الستخدام اللیاقة وشھادة FDNY) تصاریح( تصریح إلى بحاجة زلت أما الموقع، ومخطط التصدیق تقدیم بعد: السؤال
 البروبان؟

 في T-93 اللیاقة شھادة على أیًضا) موظفوك( موظفك أو أنت تحصل أن یجب. المناسبة FDNY تصاریح على للحصول كطلبك التصدیق مع التعامل سیتم  . نعم: اإلجابة
 . بك الخاص التصدیق تقدیم من أسابیع ثالثة غضون

 . t93.page-certifications/cof-https://www1.nyc.gov/site/fdny/business/all93-T    اللیاقة بشھادة الخاصة المعلومات
 

 الموقع؟ ومخطط التصدیق تقدیم یمكنني كیف: السؤال
 جمیع وأرسل الطعام، لتناول الخارجیة المناطق جمیع یخص فیما لھ صورة التقط أو ضوئیًا وامسحھ الموقع مخطط وارسم وإكمالھ، التصدیق نموذج بتنزیل قم: اإلجابة

 . FDNY.BusinessSupport@fdny.nyc.gov إلى اإللكتروني بالبرید المستندات
 : اإلنترنت عبر متاح التصدیق

fillable.pdf-https://www1.nyc.gov/assets/fdny/downloads/pdf/business/attestation .المحمول الجھاز أو المكتب سطح على النموذج تنزیل تذكر 
  ). بالكامل اإلنترنت عبر خیار تنفیذ على المطافئ إدارة تعمل. (اإلنترنت عبر حالیًا إكمالھ یمكن ال ألنھ إكمالھ؛ قبل

 . التالیة الصفحة في الموقع لمخطط ومثال الموقع مخطط إرشادات على العثور یمكن
 

  

  

http://www.nyc.gov/fdny
https://www1.nyc.gov/assets/fdny/downloads/pdf/business/guidance-comfort-heating-outdoor-dining.pdf
https://www1.nyc.gov/assets/fdny/downloads/pdf/business/attestation-fillable.pdf
mailto:FDNYBusinessSupport@fdny.nyc.gov
https://www1.nyc.gov/assets/fdny/downloads/pdf/business/cof-t93-noe-study-materials.pdf
https://www1.nyc.gov/site/fdny/business/all-certifications/cof-t93.page
mailto:FDNY.BusinessSupport@fdny.nyc.gov
https://www1.nyc.gov/assets/fdny/downloads/pdf/business/attestation-fillable.pdf
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 فعلھ؟ یمكنني ال الذي وما فعلھ یمكنني الذي ما الموقع، ومخطط التصدیق تقدیم بعد: السؤال
 یقتصر. FDNY إرشادات في بھ المصرح النحو على البروبان دفایات واستخدام معھا والتعامل واحد رطل ووزن رطالً  20 بوزن البروبان حاویات استخدام یمكنك: اإلجابة

 على الفور على المطافئ إدارة إخطار علیك فیجب جدیدة، بروبان دفایات على حصلت إذا. بك الخاص التصدیق في حددتھ الذي العدد على البروبان دفایات عدد
FDNYBusinessSupport@fdny.nyc.gov جدیدة دفایة لكل الطراز ورقم المصنعة بالشركة الخاصة المعلومات وتقدیم . 

 . واحد رطل منھا كل سعة حاویة 45 من أكثر بتخزین لك یسمح وال ،)فارغة كانت لو حتى( واحد رطل عن سعتھا تزید بروبان حاویة أي تخزین یمكنك ال
 

   الموقع؟ ومخطط تصدیقي استالم بعد FDNY ستفعل ماذا: السؤال
 اللیاقة، شھادة متطلبات ذلك في بما ،FDNY إرشادات مع یتوافق البروبان لدفایات استخدامك كان إذا. الفحص موعد وتحدید موقعك مخطط بمراجعة FDNY ستقوم: اإلجابة
 دفایات استخدام في االستمرار إمكانیة قبل المتوافقة غیر الظروف تصحیح علیك یجب المتطلبات، من أي استیفاء یتم لم إذا. لك بھا المعمول FDNY تصاریح إصدار فسیتم

 . البروبان
 المبنى في الخارجیة األماكن في الطعام تناول مناطق من منطقة لكل الموقع ومخطط اللیاقة) شھادات( وشھادة FDNY) تصاریح( بتصریح االحتفاظ یجب

 . FDNY ممثل طلب على بناءً  للمراجعة
 

 الخارجیة؟ األماكن في الطعام تناول مناطق من منطقة لكل الموقع مخطط من الغرض ھو ما: السؤال
 في والواردة بالسالمة، تتعلق ألسباب مطلوب ھو ما وفق األخرى واألبنیة األشیاء من دنیا مسافات على بك الخاصة الدفایات وضع كیفیة الموقع مخطط یوضح: اإلجابة

 : البیاني الرسم ھذا في الخلوص مسافات من األدنى الحد یتضح. FDNY إرشادات
 

 المباني دفایات موقع
 )الخلوص مسافات متطلبات من األدنى الحد(

  

    

 

  

اق: مالحظة اق/ الطاوالت الخشب�ة: أمثلة الطاوالت القابلة لالح�ت  . الطاوالت المعدن�ة: البالست�ك�ة؛ أمثلة الطاوالت غ�ي القابلة لالح�ت
ي تبلغ سعتها : مالحظة و�ان اليت ي لدفا�ات ال�ب

اق، ول�ن �قت� هذا ع� ما ُ�سمح باالستخدام األف�ت ي ذلك استخدامها ع� سطح الطاوالت القابلة لالح�ت
ا، بما �ف رطً� واحد�

كة المصنعة تو�ي بهذا االستخدام  . إذا كانت مصممة لهذا االستخدام وما إذا كانت ال�ش
ي مقدارها : مالحظة  . أقدام ع� األرصفة ال تنطبق ع� الممتل�ات الخاصة 8مسافة الخلوص اليت

 ك�ف أعد مخطط الموقع؟:  السؤال
ا : اإلجابة ا بتوظ�ف شخص مؤهل إلعداد مخططات موقعك. �مكنك إعداد مخطط الموقع الخاصة بك و�مكن رسمه �دو��  . لست مطالب�
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 مدخل المبنى

مخرج مترو 
 األنفاق

نافذة قابلة /باب القبو
 للفتح

5 
أقدام على األقل

 

 أقدام على األقل 5

5 
أقدام على األقل

 

8 
أقدام على األقل

 

8 
أقدام على األقل

 

مسار اإلخالء المحدد من إدارة النقل
 

 )
Department of Transportation, DOT

( 

مسار اإلخالء المحدد من إدارة النقل
 

 )
Department of Transportation, DOT

( 

 :مترو األنفاق

قابلة طاولة غیر 
 لالحتراق

طاولة قابلة 
 لالحتراق

 دفایة المباني

http://www.nyc.gov/fdny
mailto:FDNYBusinessSupport@fdny.nyc.gov
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 إرشادات مخطط الموقع ونموذج لھ
المحدد للدفایات ) المواقع(عند إكمال التصدیق الخاص بك، سیُطلب منك إرفاق مخطط موقع لكل منطقة من مناطق تناول الطعام في األماكن الخارجیة، مع توضیح الموقع 

 : قدًما من أي دفایة بروبان 20نت على بعد في مخطط الموقع، یجب علیك تضمین موقع جمیع دفایات البروبان والعناصر التالیة إذا كا. التي تعمل بوقود البروبان
 بنایة أو/ و مبنى أي •
 . عادم فتحة أو دخول فتحة أو للفتح قابلة نافذة أو باب أي ذلك في بما األرضي، المستوى تحت مبنى فتحة أي •
  خشبیة بإطارات إنشاؤه تم مبنى أي •
  للمبنى مداخل أي •
 األنفاق بمترو خاصة أخرى فتحة أو تھویة فتحة أو مخرج أو مدخل أي •
 لالشتعال قابل سائل خزان ألي تعبئة خط أو تھویة فتحة أي •

 الموقع مخطط نموذج
 

  

 

  

 .والفتحات بدقةفي مخطط موقعك، یجب علیك ذكر المسافات بین أجھزة التدفئة وغیرھا من الھیاكل واألشیاء : مالحظة
 

 T-93 اللیاقة شھادة
 ؟T-93 (COF) اللیاقة شھادة على موظفيّ  أو أنا أحصل وكیف متى: السؤال

 . المطافئ إدارة تجریھ اختبار اجتیاز طریق عن T-93 COF على األقل على واحد مطعم موظف یحصل أن یجب التصدیق، تقدیم من أسابیع ثالثة غضون في: اإلجابة
 من المزید یتوفر. خاص میداني واختبار جماعي؛ واختبار اآللي؛ الحاسب باستخدام شخصي اختبار اإلنترنت؛ عبر اختبار: االختبار ھذا إلجراء طرق أربع لدیك سیكون

 . t93.page-certifications/cof-https://www1.nyc.gov/site/fdny/business/all : على T-93 بشھادة الخاصة الدراسیة والمواد المعلومات
 

 ؟T-93 COF شھادة عن التنازل یمكن فھل صلة، ذات أخرى COF شھادة موظفي، لدى أو لدي، كانت إذا: السؤال
 . G-93 COF أو G-44 COF أو G-23 COF شھادة مثل أخرى، COF شھادة تحمالن موظفك أو أنت أنك لمجرد T-93 COF شھادة عن التنازل یمكن فال ال،: اإلجابة

 ؟T-93 اللیاقة شھادة على األقل على واحد موظف یحصل أن یجب لماذا: السؤال
 COF حامل . بالدفایة البروبان حاویة توصیل أثناء األوقات جمیع في المبنى في یكون أن ویجب الدفایة، على والمستمر الصحیح اإلشراف ضمان عن مسؤول T-93 COF شھادة حامل: اإلجابة
 . دائًما T-93 COF شھادة حامل توفر لضمان لدیھ COF حاملي من العدید وجود في مطعم كل یفكر أن یجب. الدفایات من البروبان حاویات فصل/ توصیل على المیداني اإلشراف عن أیًضا مسؤول
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مسار اإلخالء المحدد من إدارة النقل 
 

)
Department of Transportation, DOT

مسار اإلخالء المحدد من إدارة النقل  )
 

)
Department of Transportation, DOT

( 

 :مترو األنفاق

طاولة غیر قابلة 
 لالحتراق

طاولة قابلة 
 لالحتراق

 دفایة المباني

http://www.nyc.gov/fdny
https://www1.nyc.gov/site/fdny/business/all-certifications/cof-t93.page
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 ! اتباعھا علیك یجب التي السالمة متطلبات

  
 بھ معترف اختبار معمل قبل من مسجلة البروبان دفایات تكون أن یجب •

 . وطنیًا
 عدم سیاسة تطبیق ویجب ،"التدخین ممنوع" الفتات وضع یجب •

 . بصرامة التدخین

  
 عدم یجب.  نظیفة الخارجیة األماكن في الطعام تناول أماكن تبقى أن یجب •

 . لالحتراق القابلة األخرى والنفایات القمامة بتراكم السماح
 A:10-B:C-2 نوع من األقل على واحدة حریق مطفأة توفیر یجب  •

 األماكن في الطعام تناول مناطق من منطقة لكل مربع قدم 2500 لكل
 . الخارجیة

   
 جھاز لكل رطالً  20 سعة واحدة بروبان بحاویة فقط یُسمح •

 . المبنى في تدفئة
 بھا المسموح البروبان حاویات لحجم األقصى الحد یبلغ •

 . منھا لكل رطالً  20 المباني لدفایات
 . االستخدام أثناء الدفایات تحریك عدم یجب •

 یومیًا الدفایات عن البروبان حاویات فصل یجب •
 . العمل انتھاء عند

 الدفایات عن فصلھ أو البروبان توصیل عدم یجب •
 . العمالء وجود أثناء

 البروبان حاویة توصیل بعد •
 جمیع فحص یجب بالدفایة،

 عدم من للتأكد التوصیالت
 . تسرب وجود

  المحظورة الممارسات

  
 موافقة بدون آخر غشائي ھیكل أي أو خیمة تحت الدفایات استخدام عدم یجب •

FDNY .أقدام 10 بعد على البروبان حاویات تكون أن یجب األوقات، جمیع في 
 . الغشائیة الھیاكل من وغیرھا الخیام من األقل على

 . الخشبیة المقاعد من األقل على أقدام خمس بعد على الدفایات تكون أن یجب •
 حركة أمام مغلقًا الطریق كان إذا حتى الطرق، على الدفایة باستخدام یُسمح ال •

 . المركبات مرور

 تحت منطقة أي في البروبان حاویات استخدام/ تخزین عدم یجب •
 ). األقبیة أو السفلیة الطوابق المثال سبیل على( األرضي المستوى

 
  

http://www.nyc.gov/fdny
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 حاویات إلى بحاجة كنت إذا أفعل أن ینبغي فماذا رطالً، 20 بسعة البروبان حاویات لتخزین FDNY تصریح لدي یكن لم إذا: السؤال
 احتیاطیة؟ بروبان

 دون واحد رطل بسعة التي البروبان حاویات من حاویة 45 إلى یصل ما تخزین یمكنك. الواحد الرطل سعة ذات البروبان بغاز تعمل التي المباني دفایات استخدم: اإلجابة
 . FDNY تصریح

 

 : واحد رطل بسعة التي البروبان حاویات لتخزین السالمة متطلبات
 : الخارجیة األماكن في التخزین •

o الطرق أو األرصفة على تخزینھ باتًا منعًا یمنع . 
o ن   للمباني فتحات أي ومن حرارة مصدر أي من األقل على أقدام 10 بعد على یُخزَّ

 ). التھویة وفتحات والنوافذ، األبواب، مثل(
o نة منطقة في  . مقفلة معدنیة خزانة أو مؤمَّ

 : األماكن الداخلیة في التخزین •
o ن ال  ). واألقبیة األرضیة الطوابق مثل( األرضي المستوى تحت منطقة أي في أبًدا یُخزَّ
o معدنیة خزانة في . 
o المیاه رشاشات باستخدام الحریق إطفاء بنظام محمیة منطقة في . 
o حرارة مصدر أي عن بعیًدا . 

 ". الُمسیَّل البترول غاز تخزین"و" التدخین ممنوع" إلى تشیر الفتة وضع یجب •
 

 ولیس رطالً  20 سعة البروبان بغاز تعمل التي المباني دفایات أستخدم كنت إذا أعرفھا أن یجب التي األخرى األشیاء ھي ما: السؤال
 رطالً؟ 20 سعة الحاویة لتخزین FDNY تصریح لدي

 : اإلجابة
 . األسباب من سبب ألي المبنى إلى إدخالھا أو تخزینھا أو رطالً  20 بسعة التي الحاویة استخدام یمكن ال •
 . العمل انتھاء عند المطعم مباني من رطالً  20 بسعة التي الحاویات إزالة یجب •
 على بطلب تقدم . FDNY من المعتمدة التخزین منشأة باستثناء الخارجیة، األماكن ذلك في بما مكان، أي في رطالً  20 بسعة التي البروبان حاویات بتخزین یُسمح ال •

 : اإللكتروني الموقع
review.pdf-doc-examination-plan-for-application-1-https://www1.nyc.gov/assets/fdny/downloads/pdf/business/tm 

 

   
 توصیل یتم أال یجب العمل، نھایة في •

 على تخزینھ عدم ویجب بالدفایة البروبان
 . الرصیف

 في البروبان نقل یحظر •
 . المخفي السیارة صندوق

 . للطوارئ للمستجیبین مرئي مكان في البروبان نقل یجب •
 مرئیة الحاویات كانت إذا نوافذ بھ سیارة صندوق وجود من مانع ال •

 . بوضوح
 . البروبان من رطالً  90 من أكثر نقل الشخصیة للمركبات یمكن ال •

 

 التنظیمیة؟ للوائح أمتثل لم إذا سیحدث ماذا: السؤال
 . والدفایات البروبان حاویات إزالة المطاعم مالكي من یُطلب فقد التنظیمیة، للوائح مخالفة ظروفًا المطافئ إدارة مفتشو الحظ إذا: اإلجابة

  أخرى؟ أسئلة لدیك ھل
 المحمولة الدفایات أو الكھربائیة الدفایات مثل( المتاحة األخرى بالخیارات المتعلقة المعلومات أو المطافئ قانون بمتطلبات المتعلقة األسئلة على الرد یمكن
 الموقع زیارة أو ؛311 الرقم على باالتصال) األنابیب عبر الطبعي بالغاز تعمل التي

help.page-https://www1.nyc.gov/site/fdny/business/support/restaurantإلى إلكتروني برید إرسال أو ؛ FDNY اإللكتروني البرید عنوان على 
  FDNY.BusinessSupport@fdny.nyc.gov التالي
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