عام

صحت

•گراؤنڈ فلور ،اینٹ اور مارٹر ریسٹورنٹ یا  DOHMHفوڈ سروس
اسٹیبلشمنٹ پرمٹ واال بار ہونا ضروری ہے

•کاروباروں کو ریاست اور شہر سے متعلق صحت کے تمام تقاضوں کو
پورا کرنا ہوگا

•صرف فٹ پاتھ اور سڑک کنارے کے عالقوں کو براہ راست کاروبار کے
سامنے استعمال کر سکتے ہیں

• آؤٹ ڈور اور ٹیک آؤٹ ڈیلیوری کے بارے میں  DOHMHکی رہنمائی

•  NYCکے ریسٹورنٹ کو کھولنے کی درخواست میں نجی امالک (یعنی
گھر کے پیچھے کا حصہ ،آنگن وغیرہ) کے استعمال کا احاطہ نہیں کیا گیا
ہے۔
•  ADAکے مطابق ہونا چاہئے
•درخواست دہندہ کو تمام میزیں ،کرسیاں ،بیرئرز اور ریمپ فراہم کرنے کی
ضرورت ہے۔ سڑک کنارے یا فٹ پاتھ پر کچھ بھی نہیں لگایا جا سکتا ہے
•جب استعمال میں نہ ہوں تو میزیں اور کرسیاں ہٹا دیں یا کسی محفوظ جگہ
پر رکھ دیں

کاروبار کے اوقات
•سوموار–سنیچر8 AM to 11 PM :
•اتوار10 AM to 11 PM :
•ان اوقات سے زیادہ اوقات رکھنے والے کاروبار کھلے رہ سکتے ہیں اور
اب بھی تیزي سے حاصل کر سکتے ہیں ،لیکن ان اوقات کے عالوہ
سرپرستوں کو نشست نہیں دے سکتے ہیں۔

پروگرام کی

تاریخیں(دوسری صورت میں سٹی کے ذریعہ طالع یافتہ)

•  31اکتوبر  2020تک فٹ پاتھ

•بیرونی جگہ کے لئے نیویارک کے محکمہ صحت کی عبوری رہنمائی
•عوام کو "کور فور" کی پیروی کرنی ہوگی:
 .1ماسک پہنیں
 .2اگر طبیعت ٹھیک محسوس نہ ہو تو گھر میں ہی رہیں
 .3لوگوں کے درمیان 6'کا فاصلہ رکھیں
 .4ہاتھ دھوئیں

اضافی وسائل
• چھوٹے کاروبار کی خدمات کی ہاٹ الئن888-SBS-4NYC :
	چھوٹے کاروبار کے مالکان جب دوبارہ کھولنے کی تیاری کریں تب ان
کے سب سے اہم سوالوں کے جواب دینے کے لیے سٹی نے چھوٹے
کاروبار سے متعلق ایک ہاٹ الئن شروع کی ہے۔ چھوٹے کاروبار کے
وکالء اور تعمیل کے مشیر ہاٹ الئن کی نگرانی کریں گے اور وہ
کاروبار کے مالکان کے ساتھ اشتراک کرنے کے لئے جدید ترین رہنما
خطوط اور قواعد و ضوابط سے آراستہ ہیں۔ ہاٹ الئن تک رسائی حاصل
کرنے کے لئے 888-SBS-4NYC ،یا  888-727-4692پر
ڈائل کریں۔

درخواست

سپالئی مارکیٹ کے مقامات کو دوبارہ کھولنا ،جس میں جسمانی افزائش اور
پورٹ ایبل فرنیچر شامل ہیں

•ویب سائٹnyc.gov/openrestaurants :

یہ لنکس  nyc.gov/openrestaurantsپر مل سکتے ہیں

•سٹی اجازت نامہ کی منظوری کی سند/پرنٹ آؤٹ فراہم کرے گا

نششت کا معیار

نیویارک سٹی میں ریسٹورنٹ دوبارہ کھولنے سے متعلق ہدایت نامہ

•  8ستمبر  2020تک سڑک کنارہ

•اگر کاروبار شراب فروشی کا ارادہ رکھتا ہے تو NYC ،کے ریسٹورنٹ
کو کھولنے کی درخواست  NYاسٹیٹ لیکویئر اتھارٹی (State Liquor
 )Authority, SLAکے لئے آن پریمائسز الئسنس میں توسیع کے لئے
ایک اسٹاپ شاپ ہے اگر اسٹیبلشمنٹ مطلوبہ  SLAمعلومات فراہم کرے۔
جمع کرانے کے بعد فوری طور پر کاروبار منظوری یا مسترد ہو جائے گا

ریسٹورنٹس

ریسٹورنٹس کھولنے سے متعلق اکثر پوچھے جانے والے سواالت
 COVID-19پھیلنے کے بعد الئسنس یافتہ مقامات کے بیرونی حصے کی
توسیع کے بارے میں  NYاسٹیٹ لیکویئر اتھارٹی کی رہنمائی

•کاروبار کو خود اس بات کی تصدیق کرنی ہوگی کہ وہ درخواست میں بیان
کی گئی تمام ضروریات پر عمل کرتے ہیں

کھال

نیو یارک سٹی نے ریسٹورنٹ کی صنعت کی بحالی کے
لئے ریسٹورنٹ کھولنے کا پروگرام تشکیل دیا ہے،
لیکن کھانوں ،ریسٹورنٹ کے مالزمین اور گلیوں میں
اشیاء بیچنے والوں کی حفاظت سب سے اہم ہے۔ اضافی
طور پر ،کھانے کے یہ اختیارات معذور امریکیوں کی
ایکٹ (Americans with Disabilities Act,
 )ADAکے مطابق ،نیو یارک کے تمام باشندگان کے
لئے قابل رسائی ہونے چاہئیں۔ ریسٹورینٹ مالکان کو
پروگرام کے تمام تقاضوں کو پورا کرنا ہوگا یا پروگرام
میں حصہ لینے کے لئے اجازت کو منسوخ کرنا ہوگا۔

کے ریسٹورنٹس کھولنا :نششت کا معیار NYC

فٹ پاتھ پر بیٹھنا
•نششت اور میزیں کاروبار کی دیوار کے سامنے یا جتنا ممکن ہو قریب
ہونے چاہئیں

ﺲ ﻓﺮﻧﭩﯿﺞ

ﺑﺰﻧ

•پیدل چلنے والوں کے لئے  8'خالی راستہ الزمی طور پر چھوڑ دیں
ﺳﭩﺎﭘ
ﺲا
ﺑ
ﺑﯿﭩﮭﻨ
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ﻮﺋﯽ
ﮧ ﻧﮩﯿ

سڑک کنارے بیٹھنا

ﮟ ﮨﮯ

•خالی راستے کے مقاصد کے لئے ،پارکنگ کے میٹرز ،ٹریفک کے نشانات
اور درخت کے گڑھے (درخت کے محافظوں کے بغیر) فلش گریٹنگس
مستثنی ہیں۔ دوسرے تمام درجے کے ڈھانچوں کو رکاوٹ سمجھا جاتا
سے
ٰ
ہے

ﺟﮕ

•بس اسٹاپ کی انتظار گاہ کو روک نہیں سکتے ہیں
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•  ADAکی تعمیل کیلئے ایک ریمپ فراہم کریں ،جو غیر مستقل مادے سے
بنا ہوا ہو
•فائر ہائیڈرنٹ کے  15'کے اندر نششت یا بیرئرز نہ لگائیں۔ ایسا کرنے
سے نیویارک کے آپ کے ساتھی کو فائر سیفٹی کا خطرہ الحق ہو سکتا
ہے
•کراس واک کے  8'کے اندر نششت یا بیرئرز نہ لگائیں ،تاکہ گاڑی محفوظ
طریقے سے موڑی جا سکے اور بھیڑ بھاڑ سے بچا جا سکے
•ایسی کوئی چمکدار روشنی نہ لگائیں جس سے
گزرنے والی ٹریفک کی آنکھیں چوندھیا جائے

’15
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ﮧ

ریسٹورنٹ کے لیے ضروری ہے:

•رات کے وقت پیال انتہائی شدید ریٹرو عکاس ٹیپ یا عکس اندازوں کے
ذریعہ تمام بیرئرز کو واضح طور پر نشان زد کر کے پشتوں اور بیرئرز
کی مرئیت کو یقینی بنائیں (نششت کے زمرے کا خاکہ دیکھیں)
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•ٹریول لین سے نششت کو علیحدہ کرنے کے لئے سڑک کنارے موجود
نششت کے ارد گرد کے تینوں اطراف پر حفاظتی بیرئر ،جیسے شجر کار
یا ایک جیسے سائز اور وزن والی اشیاء بنائیں۔ موٹر سائیکلوں کے لئے
مرئیت کو برقرار رکھنے اور سرپرستوں کو تحفظ فراہم کرنے کے لیے،
اس طرح کے بیرئرز ان تینوں اطراف میں جو سڑک کنارے پر ہیں ،کم از
کم چوڑائی میں  "18اور اونچائی میں  "36–30پر ہونے چاہئیں (پودوں
کو چھوڑ کر) (نششت کے زمرے کا خاکہ دیکھیں)
•اس طرح کے بیرئرز کو ایک دوسرے سے براہ راست متصل
(بیچ میں کوئی خالء نہیں) رکھیں اور سڑک کنارے سے  8'سے زیادہ دور
نہ رکھیں (نششت کے زمرے کا خاکہ دیکھیں)

اﺧﺘﯿﺎری :اﯾﮏ وزن دار
اڈے ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮫ ﭼﮭﱰی

ﮯﮐ

•یوٹیلیٹی ہارڈویئر یا سیامس پانی کے کنکشن کو بند نہیں کر سکتے ہیں

ﺲ ﭘﺮ

•ملحقہ کاروبار سے کم از کم  3'دور ہونا چاہئے

’8
ﺮاس

ﮐ

•'یہاں کبھی نہ رکیں' یا نہ 'یہاں کبھی کھڑے نہ ہوں' زون میں ،نششت،
موٹر سائیکل لین ،بس لین/اسٹاپ ،ٹیکسی اسٹینڈ ،یا کار شیئر نہ رکھیں۔
استثناء :تھوڑی دیر کے لئے 'یہاں کبھی نہ رکیں' یا نہ 'یہاں کبھی کھڑے
نہ ہوں' زون میں ،جب وہاں اصول نافذ نہ ہوں تو نششت رکھی جا سکتی
ہے۔ جب 'رکنا منع ہے' یا 'کھڑا ہونا منع ہے' نافذ العمل ہو تو بیرئرز اور
نششت کو سڑک کنارے سے ہٹا دیا جانا ضروری ہے۔)
•صرف وزن دار اساس والی چھتریوں کا استعمال کریں اور اس طرح کی
چھتری بیرئر کو آگے نہیں بڑھا سکتی ہے اور نہ ہی یوٹیلیٹی کورز کی
رکاوٹوں تک رسائی اور بیرئرز کو روک سکتی ہے
• کام میں ہن ہونے پر میزوں اور کرسیوں کو ہٹا دیں یا ہنایں محفوظ جہگ پر
رھک دیں
•  NYCفائر ڈپارٹمنٹ اوپن فلیم اور دیگر قابل اطالق آتش زدگی کے
ضابطہ اخالق کی تعمیل کریں

واک

ﺳﮯ

ریسٹورنٹ کے مالکان کر سکتے ہیں
•میٹر والے زون ،متبادل سائیڈ پارکنگ ،یا یہاں کبھی پارک نہ کریں زون
کے اندر بیرئرز کو چھوڑ دیں ،بشرطیکہ کہ کام نہ ہونے پر میزوں اور
کرسیوں کو ہٹا دیا جائے یا محفوظ جگہ پر رکھ دیا جائے۔
•جہاں سڑک کنارے نششت کی اجازت ہے ،وہاں  ADAکی تعمیل کو آسان
بنانے کے لیے ،سڑک کنارے کے ساتھ اونچائی کو فلش کرنے کے لئے
مطلوبہ بیرئر کے پیچھے ایک پلیٹ فارم لگائیں ،سڑک کنارے کو خطرے
میں پڑنے سے بچائیں ،اور پانی کی نکاسی کو نششت کے نیچے سے
گزرنے کی اجازت دیں
اس طرح کے پلیٹ فارم بارش کے پانی کی نکاسی کو روکنے یا
—
سڑک کنارے کے ساتھ بہتے ہوئے پانی کو نہیں روکیں گے
اس طرح کے پلیٹ فارمز کو یوٹیلیٹی کورز تک رسائی یا وینٹیلیشن
—
میں رکاوٹ نہیں ہوگی

