عامة

الصحة

• يجب أن يكون المطعم أو البار في الدور األرضي ومن الطوب والمالط ولديه
تصريح من  DOHMHباعتباره مؤسسة خدمات غذائية

• يجب على المؤسسة أن تمتثل لجميع متطلبات الصحة المعمول بها لدى
الوالية والمدينة

• يجوز أن يستغل فقط مساحة الرصيف والطريق الواقعة مباشرة أمام المشروع
التجاري

• توجيه من إدارة  DOHMHحول األماكن المفتوحة وتوصيل الطلبات
إلى خارج المطعم

• إن طلب فتح المطاعم لدى  NYCال يُغطي االستخدام الذي يقع ضمن
الممتلكات الشخصية (أي :الساحة الخلفية ،الفناء ...،إلخ).

• إرشادات مؤقتة من إدارة الصحة في والية نيويورك حول المساحات
الخارجية

• يجب أن يكون ممتثالً لقانون ADA

• يجب أن يتبع الجمهور "االلتزامات األربعة األساسية":

• يجب على مقدم الطلب توفير جميع الطاوالت ،والمقاعد ،والحواجز،
وال ُمنحدرات .ال يجوز تثبيت أي شيء بالطريق أو الرصيف
• يجب إزالة الطاوالت والكراسي أو تثبيتها في مكانها أثناء عدم االستخدام

ساعات العمل

موارد إضافية

• االثنين  -السبت8 am to 11 pm :
• األحد10 am to 11 pm :
• بالنسبة إلى المشاريع التي يُصرح لها بساعات عمل خارج هذه الساعات،
يجوز استمرار فتحها وتقديم وجبات االستالم السريع ،ولكن ال يُمكنها إجالس
رواد المطعم خارج هذه األوقات

تواريخ البرنامج

 .1ارتداء قناع للوجه
 .2البقاء في المنزل عند الشعور بتوعك
 .3االبتعاد عن اآلخرين بمسافة '6
 .4غسل اليدين

(ما لم تُخطِ ر المدينة بخالف ذلك)

• الخط الساخن لخدمات المشروعات التجارية الصغيرة:
888-SBS-4NYC
	أطلقت المدينة خ ً
طا ساخنًا للمشروعات الصغيرة من أجل اإلجابة عن األسئلة
األكثر إلحا ًحا لدى أصحاب المشروعات التجارية الصغيرة أثناء استعدادهم
إلعادة الفتح .سيقوم مسؤولو دعم المشروعات الصغيرة ومستشارو االمتثال
برصد الخط الساخن ،وهم مجهزون بأحدث التوجيهات واللوائح لمشاركتها مع
أصحاب المشروعات .للوصول إلى الخط الساخن ،اتصل بالرقم
 888-SBS-4NYCأو .888-727-4692

• رصيف المشاة حتى  31أكتوبر 2020

األسئلة الشائعة حول فتح المطاعم

• الطريق حتى  8سبتمبر 2020

دليل إعادة فتح المطاعم لدى NYC

الطلب المقدم

دليل هيئة الخمور في والية  NYحول التوسع في المساحات الخارجية
للمنشآت المرخصة استجابة النتشار فيروس كورونا ()COVID-19

• الموقع اإللكترونيnyc.gov/openrestaurants :

سوق مستلزمات إعادة الفتح ،بما يتضمن التحسينات المادية واألثاث المنقول

• يجب على المشاريع إجراء تصديق ذاتي على امتثالها لجميع المتطلبات
المنصوص عليها في الطلب

يُمكن العثور على هذه الروابط على nyc.gov/openrestaurants

• إذا كان المشروع يعتزم تقديم المشروبات الكحولية ،فإن طلب فتح المطاعم
لدى  NYCيعتبر طلبًا جامعًا لتمديد ترخيص هيئة الخمور (State Liquor
 )Authority, SLAفي والية  NYبالمنشآت إذا قدمت المؤسسة معلومات
 SLAالمطلوبة .وستتم الموافقة على المشروع أو رفضه على الفور بعد
التقديم
• ستقدم المدينة شهادة/تطبع موافقة على التصريح

فتْح

المطاعم
معايير تحديد المواقع

وضعت مدينة نيويورك برنامج «فتْح المطاعِم» لدعم مجال
المطاعم على التعافي،
لكن سالمة رواد المطاعم وموظفيها ومستخدمي الشارع
أمرا بالغ األهمية .وعالوة على ذلك ،يجب أن تكون
تعد ً
خيارات تقديم الطعام هذه متاحة لجميع سكان نيويورك
وفقًا لقانون األمريكيين ذوي اإلعاقة (Americans
 .)with Disabilities Act, ADAيجب أن يمتثل
أصحاب المطعام لجميع متطلبات البرنامج ،وإال
فسيتعرضون إللغاء التصريح بالمشاركة في البرنامج.

الجلوس على رصيف المشاة

برنامج «فتْح المطا ِعم» في مدينة نيويورك :معايير تحديد المواقع

• يجب أن تكون المقاعد والطاوالت موجهة أمام حائط
المشروع أو أقرب ما تكون منه
• يجب إفساح مسافة  '8خالية للمشاة

• ال يجوز لها إعاقة منطقة انتظار الحافالت
• ألغراض إخالء المسارات ،يتم استثناء عدادات وقوف السيارات وإشارات
المرور و ُحفر األشجار المزودة بمصارف (دون َحراسا ٍ
ت لألشجار) .تعتبر
جميع الهياكل األخرى غير المذكورة أعاله بمثابة عوائق

الجلوس بالطريق

ﻓﻼت
اﻟﺤﺎ
ﻄﺎت
ﻣﺤ

• ال يجوز لها إعاقة أنظمة المرافق
أو توصيالت المياه

واﺟ

سﰲ
ﻟﺠﻠﻮ
ﺪم ا
ﻋ

• يجب أن تكون على بعد  '3على األقل من المنشأة المجاورة

ﻬﺔ اﳌﻄﻌﻢ

’3
 ’8ﻞ ﻋﻦ
لٍ ﻻ ﻳﻘ
ﺴﺎر ﺧﺎ
ﻣ

ﻣ

ﺴﺎر

ﺧﺎ ٍل

• توفير منحدر لالمتثال لقانون  ،ADAويُمكن أن يكون مصنوعًا من مواد غير
دائمة
• عدم وضع المقاعد أو الحواجز على مسافة أقل من  '15من حنفيات إطفاء
الحريق .ففعل هذا األمر قد يُعرض سالمة سكان نيويورك للخطر
• عدم وضع مقاع َد أو حواجز على بعد  '8من ممرات المشاة؛ لتوفير منعطفات
آمنة للسيارات وتجنب االزدحام
• عدم وضع أي إضاءة تتسبب في إعاقة الرؤية لدى
حركة المرور

ﴍﻳﻂ ﻋﺎﻛﺲ ﻋﺎﱄ اﻟﻮﺿﻮح أو
أدوات ﻋﺎﻛﺴﺔ

’8

ﻻ
ﻳﻘ

ﻞ

ﻮر إﻃ

ﻔﺎء اﻟ

”ارﺗﻔﺎع “30-36

’6

ﻋﻦ
ﺣ

ﴡ
ﻣﻦ

’8
اﻟ

ﺮﺻﻴ

ﻒ

’8

• عدم وضع معاقد في منطقة ﯾُﺣظر فيها التوقف في أي وﻗت ،أو ﯾﺣظر فيها
الاتنظار في أي وﻗت ،أو ﻣﻣر للدراجات ،أو ﻣﻣر/موقف للحافلات ،أو موقف
لسيارة الأجرة ،أو مساحة لمشاركة سيارات الأجرة .استثانء :ابلنسبة إﻟﻰ مانطق
منع التوقف أو منع الاتنظار لساعات ﺟزﺋﯾﺔ ،ﯾﻣﻛن وضع المعاقد في الأوقات
اليت ال تسرلع ييهه اذه القواعد .ﯾﺟب إزاﻟﺔ اﻟﺣواﺟز والمعاقد ﻣن اﻟطريق
نعد بدء سريان ﺣظر التوقف أو ﺣظر الاتنظار( .
• ﯾﺟب الاقتصار لعى استخدام المظلات ذات القواعد المتوازنة ،وﯾﺟب ألا تمتد
هذه المظلات إﻟﻰ معب اد الحاجز أو عتيق القدرلع ةى وصول التهوية إﻟﻰ أﻏطﯾﺔ
المرافق

ﳌﺸﺎة

ﻤﺮ ا

ﻣﻦ ﻣ

• االلتزام بقانون ألسنة اللهب المكشوفة لدى إدارة مكافحة الحرائق
( )Fire Departmentفي  NYCوغيرها من قوانين مكافحة الحرائق
المعمول بها

ﻣ

ﺤﺮاﺋﻖ

ﻋﺮض  "18ﻋﲆ
اﻷﻗﻞ
ﺪ أﻗ

• إزالة الطاوالت والمقاعد أو تثبيتها في مكانها أثناء التوقف عن العمل

’15
ﻦ ﺻﻨﺒ

’6

ﻣﻨﺤﺪر
ADA

يجب على المطاعم:

• التأكد من وضوح رؤية رواد المطعم والحواجز ليالً
بوضع عالمات واضحة على جميع الحواجز بأشرطة صفراء شديدة االنعكاس
أو أدوات عاكسة للضوء (انظر
مخطط معايير تحديد المواقع)

’3

ﻋﻨﺎﴏ
اﻟﺤﻮاﺟﺰ

ق ،مثل أصائص النباتات أو المواد المشابهة في الحجم
• إنشاء
ٍ
حاجز وا ٍ
والوزن ،على جميع الجوانب الثالثة المحيطة بمنطقة الجلوس في الطريق،
لفصل منطقة الجلوس عن حارة السير .يجب أن يكون عرض الحواجز
 "18على األقل ،وارتفاعها ( "36–30باستثناء المزروعات) على جميع
الجوانب الثالث الموجودة في الطريق؛
للتأكد من قدرة السائقين على رؤيتها وتوفير الحماية لرواد المطعم (انظر
مخطط معايير تحديد المواقع)
• وضع هذه الحواجز بعضها بجوار بعض مباشرة
(دون فواصل) وأال تبعد أكثر من  '8من الرصيف (انظر مخطط معايير تحديد
المواقع)

اﺧﺘﻴﺎري :ﻣﻈﻠﺔ
ذات ﻗﺎﻋﺪة
ﻣﺘﻮازﻧﺔ

يجوز ألصحاب المطاعم
• ترك الحواجز في مكانها داخل منطقة محددة القياس ،أو مواقف االنتظار على
جانب الطريق بالتناوب ،أو مساحة منع االنتظار في أي وقت ،بشرط إزالة
المقاعد والطاوالت أو تثبيتها أثناء التوقف عن العمل
• في األماكن المصرح بها بطول الرصيف ،يتم تثبيت منصة خلف الحاجز
المطلوب لمحاذاة االرتفاع مع الرصيف لتسهيل االلتزام بقانون  ADAومنع
مصدرا لمخاطر التعثُّر ،والسماح بتصريف المياه أسفل
الرصيف من أن يكون
ً
المقاعد
—
يجب على هذه المنصات أال تمنع وصول تصريف مياه األمطار إلى
الرصيف أو التدفق على طول الرصيف
يجب أال تعيق هذه المنصات القدرة على الوصول إلى أغطية المرافق أو
—
تهويتها

