Przywileje wynikające z pozwolenia parkingowego New York City Covid-19
Gdzie można zaparkować dzięki pozwoleniu?
•
•
•
•
•

Bezpłatnie na dowolnym płatnym miejscu parkingowym (dla samochodów pasażerskich lub
komercyjnych).
Na każdym miejscu „No Parking”.
Na każdym miejscu z zakazem wynikającym z przepisów dotyczących sprzątania ulic
(znak z miotłą).
Strefy parkingowe wyłącznie dla pojazdów z tablicami dla medyków (MD)
Na każdym miejscu oznaczonym „Truck Loading Only”.
Wyjątek: Należy uważnie czytać takie oznaczenia, ponieważ właściciele pozwolenia mogą
parkować w tych miejscach wyłącznie w porach, w których jest to dozwolone dla kierowców
ciężarówek. Jeżeli, na przykład, na znaku widnieje napis „Truck Loading Only 10am-3pm”,
właściciel pozwolenia może parkować wyłącznie w tych godzinach.

Gdzie nie można parkować mimo pozwolenia?
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

W miejscach przeznaczonych dla pojazdów pogotowia ratunkowego.
W miejscach z oznaczeniami No Stopping Zone (Zakaz postoju), No Standing Zone (Zakaz
parkowania), School Days Zone (Zaraz parkowania w dni zajęć szkolnych), No Standing Zone
(Zakaz parkowania) z podanymi godzinami zakazu (np. „No Standing between 4-7 PM”) lub
Hotel Loading Zone (Strefa zaopatrzenia hotelu).
W strefach pożarowych, na przystankach autobusowych, postojach taksówek, przy podjazdach,
na przejściach dla pieszych lub chodnikach.
Na buspasach (jeżeli oznaczenie wskazuje, że są używane w tym celu) i pasach dla rowerów.
W odległości 4,6 m (15 stóp) od hydrantu.
W dowolnym miejscu zastrzeżonym dla pojazdów uprawnionych, w tym należących do dyplomatów
(DPL), przedstawicieli prasy Nowego Jorku (NYP) lub pracowników dowolnej agencji rządowej.
W obszarze załadunku ciężarówek w dzielnicy Garment District, tj. przy drogach miejskich od
West 35th do West 41st Streets, między 6th i 8th Avenues.
W strefach parkingowych Wydziału Transportu miasta Nowy Jork (NYCDOT) przeznaczonych
dla właścicieli płatnego kwartalnego pozwolenia na parkowanie.
W miejscach, które zostały zarezerwowane dla przedstawicieli policji (NYPD) i/lub Wydziału
Mediów i Rozrywki przy Biurze Burmistrza (Mayor’s Office of Media and Entertainment)
w związku z kręceniem filmu lub materiału TV.
Na ulicach zamkniętych przez NYPD w związku z paradami, targami ulicznymi lub podobnymi
wydarzeniami.
Na miejscach zarezerwowanych dla wypożyczonych samochodów.
Zabrania się parkowania „na drugiego” oraz blokowania pasów ruchu.

Uwaga: pozwolenie służy wyłącznie do celów związanych z pracą w służbie zdrowia. Można je
umieszczać wyłącznie za szybą pojazdu wymienionego w pozwoleniu.
W razie wezwania w sprawie parkowania w obszarze dozwolonym w ramach pozwolenia prosimy
o stosowanie się do instrukcji dotyczących odwołania opisanych na otrzymanym druku.
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