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  ערטער עסן דרויסנדיגע אין הייצערס ספעיס געטריבענע-פראפעין

 

   אריינפיר 

 

. פונק א פון אנצינדן גרינג זיך קען און פלאמאבל איז עס). LPG( גאז פעטראליום ליקוועפייד סארט איין איז פראפעין
 .אויפרייסן פון געפאר אין זיין פראפעין קען, פייער צו אויסגעשטעלט אדער אין א געצוימטע פלאץ איז עס אויב

 פייער און מענטשן וואו, ערטער נידריגע אין אן זיך זאמלט עס אז מיינט דאס און, לופט ווי שווערער איז פראפעין
 עס און דעפארטמענט פייער די דורך רעגולירט באנוץ איר ווערט, סכנות די אויף באזירט. אנוועזנד זענען קוועלער

 עקזעקיוטיוו עמערדזשענסי ס'מעיאר אינעם קלאר שטייט עס ווי נאר פלאץ א פון הייצונג פאר ערלויבט ווערט
 .פאנדעמיק COVID-19 צום רעאקציע אין 153 באפעל

  

    
FDNY אנווייזונגען 

 פייער די מיט באקענען צו זיך אייגנטומער רעסטוראנט פאר איבערזיכט קורצע א צוצושטעלן געווארן געמאכט איז דאקומענט דער
 דורכן אויטאריזירט ווי ערטער עסן דרויסנדיגע אין הייצערס דרויסנדיגע צייטווייליגע פון באנוץ פארן פאדערונגען ס'דעפארטמענט

 אנווייזונגען ס'דעפארטמענט פייער די אויספאלגן פולשטענדיג מוזן אייגנטומער רעסטוראנט. 153 באפעל עמערדזשענסי ס'מעיאר
 ביי זען צו אייך פאר אוועילעבל, ערטער עסן דרויסנדיגע אין הייצונג באקוועמליכקייט פארן

dining.pdf-outdoor-heating-comfort-https://www1.nyc.gov/assets/fdny/downloads/pdf/business/guidance . 
 

 פראצעדור
 ?הייצערס ספעיס געטריבענע-פראפעין נוצן אנהויבן איך קען ווען: פראגע
 FDNY די אין געשילדערט ווי) פלענער(אדער  פלאן סייט און פארם "דערקלערונגא " אריינצוגעבן איז שריט ערשטער דער: ענטפער

 . אנווייזונגען
. FDNYBusinessSupport@fdny.nyc.gov צו, ארט עסן דרויסנדיגע יעדע פאר פלאן סייט א און ,ערקלערונגד אויסגעפולטע אן אריינגעבן מוזט איר
 איין אינערהאלב, דאן. קארעספאנדענץ אייער באקומען האט דעפארטמענט פייער דער אז באשטעטיגט וואס אימעיל אן באקומען גלייך וועט איר

 סייט און דערקלערונג אייער באקומען האט דעפארטמענט פייער דער אז באשטעטיגט וואס אימעיל צווייטער א באקומען איר וועט, טאג ביזנעס
 אין קאסטומערס פון הייצונג באקוועמליכקייט פארן הייצערס געטריבענע-פראפעין נוצן צו אנצוהויבן אויסדרוקליך אייך אויטאריזירט און, פלאן

 נוצן צו אנצוהויבן אייך ערלויבט אימעיל צווייטן דעם ערהאלטן. אנווייזונגען ס'דעפארטמענט פייער אינעם געשילדערט ווי ערטער עסן דרויסנדיגע
 זאלט איר אז רעקאמענדירן מיר. (פערמיטס פאסיגע די אייך געבט דעפארטמענט פייער דער ביז ווארטן דארפן אן, זאפארט הייצערס פראפעין
 ).שטאב דעפארטמענט פייער צום אוועילעבל מאכן צו עס בעטן אייך קען מען ווייל אימעיל צווייטן פונעם קאפיע א אנהאלטן

 
 א און) ס(פערמיט FDNY האבן אלס נאך איך דארף, פלאן סייט דעם אריין געב איך וואס נאכדעם: פראגע

 ?הייצערס פראפעין נוצן צו כדי Certificate of Fitness)( פיטנעס פון סערטיפיקאט
 אייער אדער איר .פערמיטס FDNY פאסיגע די פאר אפליקאציע אייער אלס באטראכט ווערן וועט דערקלערונג דער. יא: ענטפער

 . דערקלערונג אייער אריינגעבן פון וואכן דריי אינערהאלב פיטנעס פון סערטיפיקאט T-93 דעם באקומען אויך מוז) ס(ארבעטער
93-T אינפארמאציע פיטנעס פון סערטיפיקאט :t93.page-certifications/cof-https://www1.nyc.gov/site/fdny/business/all. 

 

 ?פלאן סייט און דערקלערונג דעם אריין מען געבט אזוי ווי: פראגע
 סייט פונעם בילד א נעמט אדער ט'סקענ און צייכנט, פארם דערקלערונג דעם אויס פולט און ט'דאונלאוד: ענטפער

 .FDNY.BusinessSupport@fdny.nyc.gov צו דאקומענטן אלע ט'אימעיל און, ערטער עסן דרויסנדיגע אלע פאר פלאן
 : אנליין אוועילעבל איז דערקלערונג דער

fillable.pdf-https://www1.nyc.gov/assets/fdny/downloads/pdf/business/attestation צו פארם דעם ן'דאונלאוד צו געדענקט 
 . אנליין אויספולן נישט יעצט עס קען מען וויבאלד אויס עס ולטפ איר איידער דעווייס מאבייל אדער דעסקטאפ אייער

  ).אפציע אנליין גענצליכע א איינצופירן ארבעט דעפארטמענט פייער דער(

 .  בלאט פאלגנדןנאכ אויפן טרעפן מען קען ביישפיל פלאן סייט א און אנווייזונגען פלאן סייט דער
 

  

  

http://www.nyc.gov/fdny
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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 ?טון נישט איך קען וואס און טון יא איך קען וואס, פלאן סייט און דערקלערונג דעםאריינגעבן  נאכן: פראגע
 די אין אויטאריזירט ווי הייצערס פראפעין נוצן און קאנטעינערס פראפעין פונטיגע-איין און פונטיגע-20 רירן און נוצן קענט איר: ענטפער

FDNY נייע קויפט איר אויב. דערקלערונג אייער אויף שטייט וואס צאל צום באגרעניצט איז הייצערס פראפעין צאל דער .אנווייזונגען 
 דעם צושטעלן און FDNYBusinessSupport@fdny.nyc.gov ביי דעפארטמענט פייער דעם מעלדן זאפארט איר מוזט, הייצערס פראפעין

 . הייצער נייע יעדע פון נומער מאדעל און מאנופאקטשורער
 נישט ווערט איר און), ליידיג איז עס אויב אפילו( פונט איין ווי גרעסער איז וואס קאנטעינער פראפעין שום קיין אוועקלייגן נישט קענט איר

 . קאנטעינערס פונטיגע-איין 45 ווי מער אוועקצולייגן ערלויבט
 

 ?  פלאן סייט און דערקלערונג מיין באקומען נאכן טון FDNY די וועט וואס: פראגע
 די נאך קומט הייצערס פראפעין פון באנוץ אייער אויב. אינספעקציע אן ן'סקעדזשול און פלאן סייט אייער איבערקוקן וועט FDNY די: ענטפער

FDNY פאסיגע די וועלן, פאדערונג פיטנעס פון סערטיפיקאט די אריינגערעכנט, אנווייזונגען FDNY אייך פאר ארויסגעגעבן ווערן פערמיטס .
איר  איידער אומשטענדן אויספאלגנדע-נישט פארריכטן איר מוזט, אויסגעפאלגט נישט ווערן פאדערונגען פאלגנדע די פון וועלכע סיי אויב

 . הייצערס פראפעין קענט ווייטער נוצן
 געהאלטן ווערן מוז ארט עסן דרויסנדיגע יעדע פאר פלאן סייט א און, פיטנעס פון) ן(סערטיפיקאט דער), ס(פערמיט FDNY די

 . פארטרעטער FDNY פון פארלאנג אויפן איבערזיכט פאר פלאץ ביים אוועילעבל
 

 ?ארט עסן דרויסנדיגע יעדע פאר פלאן סייט די פון צוועק דער איז וואס: פראגע
 ווי סטרוקטורן און אביעקטן אנדערע פון דערווייטערונגען מינימום ביי געלייגט ווערן הייצערס אייערע אזוי ווי צייגט פלאן סייט דער: ענטפער

 :טאוול דעם אין געוויזן ווערן קלירענסעס מינימום. אנווייזונגען FDNY ן דיאי סיבות זיכערהייט פאר פארלאנגט
 

 הייצערס ספעיס פון פלאץ
 )פאדערונגען קלירענסעס מינימום(

  

    

 

  

 קאמבאסטיבל טישן: מעטאלענע טישן.-פלאסטיק טישן; ביישפילן פון נישט\ן: האלצערנעטיש קאמבאסטיבל פון ביישפילן: באמערקונג
 נאר אבער, טישן קאמבאסטיבל אויף אריינגערעכנט, ערלויבט ווערט הייצערס פראפעין פונטיגע-איין פון באנוץ אויבערפלאך-טיש: באמערקונג

 .מאנופאקטשורער דורכן רעקאמענדירט און באנוץ אזא פאר געמאכט איז עס אויב
 .פראפערטי פריוואטע אויף נישט גילט סיידוואלק אויף קלירענס פוסיגער-8 דער: באמערקונג

 ?פלאן סייט א צו איך גרייט אזוי ווי: פראגע
 א אויפנעמען צו פארלאנגט נישט ווערט איר. געצייכנט-האנט זיין מעג עס און פלאן סייט אייגענע אייער צוגרייטן קענט איר: ענטפער

 .פלענער סייט אייערע צוצוגרייטן מענטש קוואליפיצירטע
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 סייט פלאן אנווייזונגען און ביישפיל
לייגן א סייט פלאן פאר יעדע דרויסנדיגע עסן ארט, צייגנדיג די ספעציפישע צוווען איר פולט אויס אייער דערקלערונג, וועט איר ווערן פארלאנגט צו 

געטריבענע הייצערס. אינעם סייט פלאן, מוזט איר איינשליסן די לאקאציע פון אלע פראפעין הייצערס און די פאלגנדע -לאקאציע(ס) פון פראפעין
 הייצער:  פוס פון סיי וועלכע פראפעין 20זאכן אויב זיי זענען אינערהאלב 

 סטרוקטור אדער\און געביידע וועלכע סיי •
 אדער אינטעיק אדער, פענסטער עפנבארע, טיר וועלכע סיי אריינגערעכנט, עפענונג געביידע גראד-אונטער וועלכע סיי •

 ווענט עקסהאוסט
  געבוי פרעים האלצערנע פון געביידע וועלכע סיי •
  אריינגאנגען געביידע וועלכע סיי •
 עפענונג אנדערע אדער ווענט, ארויסגאנג אדער אריינגאנג סאבוועי וועלכע סיי •
 טאנק סטארעדזש ליקוויד פלאמאבל וועלכע סיי פון ליניע פיל אדער ווענט וועלכע סיי •

 ביישפיל פלאן סייט
 

  

 

  

און אנדערע סטרוקטורן,  באמערקונג: אויף אייער סייט פלאן, מוזט איר אויסרעכענען די פונקטליכע דערווייטערונגען צווישן די הייצערס
 אביעקטן, און עפענונגען.

 

 T-93 פיטנעס פון סערטיפיקאט
 )?COF( פיטנעס פון סערטיפיקאט T-93 דעם באקומען, ארבעטער מיין אדער, איך קען אזוי ווי און ווען: פראגע
 T-93 COF א באקומען ארבעטער רעסטוראנט איין אמווייניגסטנס מוז, דערקלערונג דעם אריינגעבן פון וואכן דריי אינערהאלב: ענטפער

 .געבט דעפארטמענט פייער די וואס עקזאם אן דורכגיין דורכן
 ספעציעלע ;עקזאם אפוינטמענט גרופע; עקזאם באזירטע-קאמפיוטער פערזענליכע; עקזאם אנליין: עקזאם דעם נעמען צו וועגן פיר האבן וועט איר

: אויף אוועילעבל זענען מאטריאלן שטודירן T-93 די און אינפארמאציע מער. עקזאם פיעלד
t93.page-certifications/cof-https://www1.nyc.gov/site/fdny/business/all. 

 

 דעם נאכלאזן מען קען, COF פארבינדענע אנדערע אן האט, ארבעטער מיין אדער, איך אויב: פראגע
 ?T-93 COF א פאר פארלאנג

 .G-93 COF אדער, G-23, G-44 ווי אזוי, COF אנדערע אן האלטן דורכן  T-93 COFדעם נאכגעבן נישט קען מען, ניין: ענטפער
 ?פיטנעס פון סערטיפיקאט T-93 די באקומען ארבעטער איין אמווייניגסטנס מוז פארוואס: פראגע

 די פלאץ אויפן זיין מוז און הייצער פונעם אויפזיכט דיגע'כסדר און געהעריגע א פארזיכערן פארן פאראנטווארטליך איז אייגנטומער T-93 COF א: ענטפער
 פון אויפזיכט אנסייט פארן פאראנטווארטליך אויך איז אייגנטומער COF א .הייצער א צו קאעקטעד איז קאנטעינער פראפעין א ווען צייט גאנצע

 צו כדי אייגנטומער COF מערערע האבן צו באטראכט אין נעמען זאל רעסטוראנט יעדע. הייצערס די פון קאנטעינערס פראפעין די ן'דיסקאנעקט\ן'קאנעקט
 .אוועילעבל שטענדיג איז אייגנטומער T-93 COF א אז פארזיכערן
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 !אויספאלגן מוזט איר וואס פאדערונגען זיכערהייט

  
 נאציאנאל א דורך ליסט'גע ווערן מוזן הייצערס פראפעין •

 .לאבאראטאריע טעסטינג אנערקענטע
 און, אויפגעהאנגען ווערן מוזן טאוולען רייכערן-נישט •

 .ענפארסירט שטרענג ווערן מוז רייכערן נישט

  
 שום קיין. דיג'מסודר געהאטן ווערן מוזן ערטער עסן דרויסנדיגע די •

 ווערן נישט מעג אפפאל קאמבאסטיבל אנדערע אדער שמוץ
 .אנצוזאמלען זיך ערלויבט

 עקסטינגווישער פייער  A:10-B:C-2 איין אמווייניגסטנס •
 פון פוס סקווער 2,500 יעדע פאר צוגעשטעלט ווערן מוז

 .ארט עסן דרויסנדיגע

   
 פער קאנטעינער פראפעין פונטיגע-20 איין נאר •

 .פלאץ אויפן ערלויבט איז דעווייס הייצונג
 קאנטעינערס פראפעין פון מאס מאקסימום דער •

 .יעדע פונט-20 איז הייצערס ספעיס פאר ערלויבט
 בשעת ארט פון גערירט ווערן נישט טארן הייצערס •

 .באנוצט ווערט עס

 ווערן מוזן קאנטעינערס פראפעין •
 טעגליך הייצערס פון דיסקאנעקטעד

 .ביזנעס שליסן ביים
 צו קאנעקטעד ווערן נישט טאר פראפעין •

 הייצערס פון דיסקאנעקטעד אדער
 .אנוועזנד זענען קאסטומערס בשעת

 דעם ן'קאנעקט נאכן •
 קאנטעינער פראפעין

 אלע מוזן, הייצער צום
 ווערן קאנעקשאנס
 פאר אונטערזוכט

 .ליעקס

 פארבאטן: 

  
 אדער געצעלט א אונטער גענוצט ווערן נישט טארן הייצערס •

 צו. באשטעטיגונג FDNY קיין אן סטרוקטור מעמברעין אנדערע
 פוס 10 אמווייניגסטנס זיין קאנטעינערס פראפעין מוזן, צייט יעדע

 .סטרוקטורן מעמברעין אנדערע און געצעלטן פון
 .בענק האלצערנע פון פוס פינף אמווייניגסטנס זיין מוזן הייצערס •
 דער אויב אפילו, ראודוועיס אויף ערלויבט נישט ווערן הייצערס •

 .טראפיק וויהיקל פאר פארמאכט איז ראודוועי

 ווערן נישט טארן קאנטעינערס פראפעין •
 פלאץ גראד אונטער וועלכע סיי אין באנוצט\אוועקגעלייגט

 ).סעלערס אדער בעיסמענטס, ביישפיל צום(

 
  

http://www.nyc.gov/fdny
http://www.nyc.gov/fdny
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 זאל וואס, קאנטעינערס פראפעין פונטיגע-20 אוועקצולייגן פערמיט FDNY קיין נישט האב איך אויב: פראגע
 ?קאנטעינערס פראפעין איבריגע האבן דארף איך אויב טון איך

 FDNY קיין אן קאנטעינערס פראפעין פונטיגע-איין 45 ביז אוועקלייגן קענט איר. הייצערס ספעיס פראפעין פונטיגע-איין נוצט: ענטפער
 . פערמיט

 

 :קאנטעינערס פראפעין יגעפונט-איין אוועקלייגן פארן פאדערונגען זיכערהייט
 :סטארעדזש דרויסנדיגע •

o ראודוועיס אדער סיידוואלקס אויף קיינמאל. 
o געביידע וועלכע סיי פון און היץ פון קוואל וועלכער סיי פון פיס 10 אמווייניגסטנס 

 ).ווענטס און פענסטער, טירן. ב.צ( עפענונגען
o שענקל מעטאלענע פארשלאסענע א אדעראץ פל פארזיכערטע א אין. 

 :סטארעדזש אינעווייניגסטע •
o סעלערס און בעיסמענטס. ב.צ( פלאץ גראד אונטער שום קיין אין קיינמאל.( 
o שענקל מעטאלענע א אין. 
o סיסטעם ספרינקלער א דורך באשיצט פלאץ א אין. 
o היץ פון קוואל וועלכע סיי פון אוועק. 

 ".סטארעדזש LPG" און" רייכערן נישט" צייגט וואס טאוול א ארויפלייגן מוזמען  •
 

 די נישט האב איך און הייצערס ספעיס פראפעין פונטיגע-20 נוץ איך אויב וויסן איך דארף נאך וואס: פראגע
FDNY קאנטעינער פונטיגע-20 די אוועקצולייגן פערמיט? 
 : ענטפער

 . סיבה וועלכע סיי פאר געביידע א אין אריינגעברענגט אדער, אוועקגעלייגט, גענוצט ווערן קען קאנטעינער פונטיגע-20 שום קיין •
 .ביזנעס פון שליסונג ביים פלאץ רעסטוראנט די פון אוועקגענומען ווערן מוז קאנטעינערס פונטיגע-20  •
-FDNY אן ביי אויסער, אינדרויסן אריינגערעכנט, וואו סיי ערלויבט איז קאנטעינערס פראפעין פונטיגע-20 פון סטארעדזש שום קיין •

 : ביי איין זיך געבט. פאסיליטי סטארעדזש באשטעטיגטע
review.pdf-doc-examination-plan-for-application-1-https://www1.nyc.gov/assets/fdny/downloads/pdf/business/tm 

 

   
 טאר, ביזנעס פון שליסונג ביים •

 צום קאנעקטעד זיין נישט פראפעין
 ווערן נישט טאר און הייצער

 .סיידוואלק אויפן אוועקגעלייגט

 ווערן נישט טאר פראפעין •
 א אין טראנספארטירט

 .טראנק קאר פארהוילענע

 וואס לאקאציע א אין טראנספארטירט ווערן מוז פראפעין •
 .זען קענען סררעספאנדע עמערדזשענסי

 קאנטעינערס די אויב בסדר איז פענסטערס מיט טראנק קאר א •
 .זעבאראנ קלאר זענען

 90 ווי מער טראנספארטירן נישט קענען וויהיקלס פערזענליכע •
 .פראפעין פון פונט

 

 ?רעגולאציעס די אויס נישט פאלג איך אויב איז וואס: פראגע
 אייגנטומער רעסטוראנט קענען, צושטאנדן אויספאלגנדיגע-נישט זעען אינספעקטארס דעפארטמענט פייער די אויב: ענטפער
 . הייצערס די און קאנטעינערס פראפעין די אוועקצונעמען ווערן באפוילן

 ? פראגעס אנדערע
 הייצערס עלעקטרישע ווי אזוי( אפציעס אוועילעבל אנדערע לגבי אינפארמאציע אדער פאדערונגען קאוד פייער לגבי פראגעס

 באזוכן; 311 רופן דורכן געענטפערט ווערן קענען) גאז נאטורליכע דורך געטריבן הייצערס פארטעבל אדער
help.page-https://www1.nyc.gov/site/fdny/business/support/restaurant ;די ן'אימעיל אדער FDNY אויף 

FDNY.BusinessSupport@fdny.nyc.gov   
 

 פארבאטן פארבאטן

http://www.nyc.gov/fdny
http://www.nyc.gov/fdny
https://www1.nyc.gov/assets/fdny/downloads/pdf/business/tm-1-application-for-plan-examination-doc-review.pdf
https://www1.nyc.gov/assets/buildings/bldgs_bulletins/bb_2020-018.pdf
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https://www1.nyc.gov/assets/buildings/bldgs_bulletins/bb_2020-020.pdf
https://gcc01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww1.nyc.gov%2Fsite%2Ffdny%2Fbusiness%2Fsupport%2Frestaurant-help.page&data=02%7C01%7CHuiyun.Tseng%40fdny.nyc.gov%7Cfc3f5b0395fe4abb669f08d87080ee5f%7C32f56fc75f814e22a95b15da66513bef%7C0%7C0%7C637383046334170097&sdata=G%2FqI7Jq%2FB%2FRdVAlIIml2IkUn%2FrtKJzestVMdf2tMR3c%3D&reserved=0
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