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 ןסע ןראפ ןשיט עגידנסיורד ןופ ןטאר ןטלאהקעווא וצ יוזאיוו

 
 ןטאר ןרילארטנאק וצ טירש ןעמענרעטנוא ריא טזומ ,ןסיורדניא ןסע וצ ץאלפ וצ טלעטש טנארוטסער רעייא ביוא
 ןסע ערעייז םורא ןטאר טימ ןבעגוצפא ךיז ךילטראווטנאראפ ןענעז ןטנארוטסער .טסעּפ ערעדנא ןוא
 .סאג ןפיוא רעמייב עדנבענרעד ןיא רעכעל ןבארגעגסיוא ךיז ןבאה ןטאר ןעוו גידנענעכערניירא ,ןעגנוטכירנייא
  .ןטאר ןופ ןייר סאג ןפיוא רעמייב עגימורא ןוא ץאלפ ןסע רעייא ןטלאה וצ טירש עדנגלאפ יד ךאנ טגלאפ

 
 גאט ןדעי טגינייר

 ןסע ןופ ץנוא ןייא ראנ ןפראד ןטאר .ןסע ענעסאגעגסיוא עכלעוו ייס קעווא טפראוו ןוא ףיוא לענש טגינייר •
 טימ ןעגנוצעלראפ זא טקנעדעג .ךילטנורג ןגינייר וצ רעכיז טכאמ ראפרעד ,ןבעל ןענעק וצ גאט ןדעי

  .ןכייצ ווירב ןעשקעּפסניא רעייא ףיוא טנכערעג ןרעוו ץאלפ ןסע עגידנסיורד יד ייב טסעּפ
 .עמראפטאלפ עטרעכעהעג א רעטנוא דרע יד גידנענעכערניירא ,רעצעלפ ןסע עגידנסיורד עלא טשאוו •

 טנווא ןדעי טנארוטסער רעייא םורא סדואר יד ןופ טייז יד ןוא סקלאוודיייס יד ןשאוו וצ רעכיז ךיוא טכאמ
 שטילב זאלג 1( שטילב 10% טימ רעסאוו ןוא ףייז טימ ,ןענעפע ןראפעב לאמאכאנ ןוא ,ןכאמראפ ןכאנ
 ראפ ןרעוו טצונעג טשינ ןעק עלומראפ שטילב עשיפיצעפס יד .)רעסאוו ןענאלאג 2 עדעי ראפ
 .ןסע ןא ןריר סאוו ןכאלפרעביוא

 וצ ןוא ןטאר ןעקנעוושסיורא וצ רוטקורטס יד רעטנוא )שַאוו-רעווַאּפ( םיורטש עקראטש א טימ טשאוו •
 .רוטקורטס יד רעטנוא רעכעל ןבארג ןופ ןטאר ןגיטומטנא

 .רעסאוו עטלמאזעגנא עכלעוו ייס קעווא טמענ •
 

 טסימ רעייא טימ פא ךיז טביג
 10% טימ סאנ עטאמש א ןיירא טגייל .סנטסאק טסימ יד ןיא ךעלקעז עשיטסאלפ עקראטש ןיירא טגייל •

 טשינ לאז סע זא יוזא ןפינקוצ טוג סע ןראפעב לקעז עדעי רעכעה ןוא ןטנוא יד ףיוא רעסאוו שטילב
  .ןענירסיורא

 טרעוו סע ןעוו ןטייצ יד ןשיווצ טסימ יד ןטלאה וצ סנטסאק טסימ גונעג טאה ריא זא רעכיז טכאמ •
   .טוג סע טכאמראפ סאוו לקעד א טאה ןטסאק עדעי זא ןוא ןעמונעגפא

 יוו ןעמונעגפא טרעוו סע ןעוו טייצ יד וצ עטסנעאנ יד דואר יד ןופ טייז יד ףיוא סנטסאק טסימ יד טגייל •
 .העש ייווצ ןופ רעמ ראפ דואר יד ןופ טייז יד ףיוא ןרעוו טזאלעג טשינ ןלאז גנילקייסיר ןוא טסימ .ךילגעמ
 טייצ יד ןריצודער וצ ידכ עמריפ טסימ רעייא טימ טסימ יד ןעמונפא ןראפ ןטייצ עכילטקנופ טרישזנארא
 .ןטאר ראפ ךילגנעגוצ זיא ןוא דואר יד ןופ טייז ןפיוא טגיל טסימ יד סאוו

 
 גאט ןדעי רעביא טקוק

 ןכאמ רעכיז וצ סאג ןפיוא רעמייב רעדא ןעגנוצנאלפ ,ץאלפ טסימ ,ץאלפ ןסע עגידנסיורד יד רעביא טקוק •
  .ןטאר ןופ םינמיס רעדא ןסע ענעבילבעגרעביא ןייק אטשינ זיא סע זא ןוא ןייר ןענעז ייז זא

   .עקדוב ןסע רעייא רעטנוא ץאלפ יד ןכוזרעטנוא וצ טיילשעלפ א טצונ •
 טסעּפ רעייא טגנערב ,רעכעל רעדא לאפפא ליפשייב םוצ יוו ,ןטאר ןופ םינמיס טפערט ריא ביוא •

  .טימרעד ןבעגפא ךיז ןוא ןעשקעּפסניא עכילטנורג א ןכאמ וצ לאנאיסעפארפ
 

 לאנאיסעפארפ טסעּפ ןטריסנעסייל א טימ טעברא
 טסעּפ ןטריסנעסייל א טימ טקארטנאק א ןבאה וצ טרעדאפעג ןרעוו רעטלאהפיוא טנארוטסער •

 טסעּפ רעייא טימ טעברא .טנארוטסער יד ןיא גינייוועניא טסעּפ ןרילארטנאק וצ לאנאיסעפארפ
 .ץאלפ ןסע עגידנסיורד רעייא ןיא ןטאר ןרילארטנאק וצ לאנאיסעפארפ
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 טנעמטראּפעד טיעטס קראי וינ יד יייב טריסנעסייל זיא ףיוא טמענ ריא סאוו עמריפ יד זא רעכיז טכאמ •
 ןהעז וצ .)Department of Environmental Conservation, DEC( גנוטיהפא עלאטנעמארייוונע ןופ
 .dec.ny.gov טכוזאב רעדא 718-482-4994 טפור ,טריסנעסייל ןענעז ייז ביוא

 ןהוט ןלאז יייז זא טליוו ריא סאוו טימ ראלק טייז ,לאנאיסעפארפ טסעּפ םעד טימ טנעאנ יד ןופ טעברא •
 ןסע עגידנסיורד טנעאנ יד ןופ ןכוזרעטנוא ןלאז רעטלאהפיוא טנארוטסער .טעברא רעייז ךאנ טגלאפ ןוא
 .ןטאר ןרינימילע וצ ייז טימ ןטעברא ןוא ןכוזאב ייז סאוו לאמ עדעי לאנאיסעפארפ טסעּפ םעד טימ ץאלפ

 ןלעטשפא ריא טזומ ,רוטקורטס ןסע יד ןיא גינייוועניא ןעניואוו רעדא רעכעל סיוא ןבארג ןטאר ביוא •
 ןוא ןטאר יד טרינימילע לאנאיסעפארפ טסעּפ רעייא סאוו טייצ יד ןיא סעסיוורעס ןסע עגידנסיורד
 ןגיטומטנא וצ ץאלפ עגידנסיורד רעייא ןריוואנער ןפראד ךילגעמ ךיוא טעוו רייא .ץאלפ יד סיוא טגינייר
  .סיוורעס ןסע ןביוהנא קירוצ ןראפעב ןעמוקניהא ןופ ןטאר

 ןרילאטסניא וצ לאנאיסעפארפ טסעּפ םעד טגנערב ,עמראפטאלפ עטרעכעהעג א טאה ריא ביוא •
 טקוק ןוא ץאלפ יד םורא תויח ערעדנא ןוא רעדניק ןגידעש טשינ ןענעק סאוו תויח עניילק ראפ סּפערט
 רעדיוּפ גניקערט רעדא סּפערט עטרעכיזראפמוא גידנצונ .תויח עניילק ןופ םינמיס ראפ ץאלפ יד ךאנ
   .רעצעלפ ןסע ןגיטסעפראפ ןוא ןטאר ךרוד ןרעוו טיירפשראפ ןעק סע דלאביוו ןטאבראפ זיא טפיג

 
 סאג ןפיוא רעמייב עדנבענרעד ןופ סיורא ןטאר ןטלאה

 ראפ טביולרע רעכלעוו( םארגארפ )טנארוטסער ענעפא( Open Restaurant םעד ןופ םיללכ יד •
 ,סקלאוודייס ףיוא ןציז וצ ץאלפ עגידנסיורד ןרעטיירבראפ וצ סראב ןוא ןטנארוטסער עטגיטכעראב
 ןסע ןטאבראפ )רעסעג ענעפא ןוא סאזאלּפ ,סוָאיטעּפ ,סדרַאיקעב ,דואר יד ןופ טייז ןפיוא סעיניל
 רעדא סאג ןפיוא םיוב א טימ גנוריראב ןיא ןעמוק רעדא ןטאש ןיא ןלעטש ,ןקעדרעביא ןופ ןעגנוטכירנייא
 ןוא ןטאר וצ טהיצ סאג ןפיוא םיוב א ןבענ רוטקורטס רעייא ןבאה .םיוב יטיס א ןופ סופ ןייא יד ןיא ןייז ןופ
 ריא טזומ ,סאג ןפיוא רעמייב ןבענ ןיוש זיא גנוטכירנייא ןסע רעייא ביוא .םיוב יד ןגידעש ןעק
  .םיוב יד ןצישאב ןוא ןטאר ןדיימראפ וצ טירש ןעמענרעטנוא
o וצ ךיז לאנאיסעפארפ טסעּפ רעייא טגנערב ,סאג ןפיוא רעמייב ןיא רעכעל ןטאר אד ןענעז סע ביוא 

 ןוא רעדניק ראפ ךילדעש טשינ ןענעז סאוו סּפערט ןיירא טגייל רעדא רעכעל ןטאר יד טימ ןבעגפא
 .תויח ערעדנא

o טרילאטסניא ןענעק )דזיינַאוולַאג שזדיעג 16 ;שעמ שטניא 1/12( ןטארד עטבעוועגמאזוצ ענרעזייא 
 םיוב יד םורא דרע יד רעכעה רעסאוו רעבירא טזאל סאוו ךאלפרעביוא עדנקעדרעביא ןא ץלא ןרעוו

 רעייוו ןעקישט ןייק טשינ טצונ .גנוגינייר ךאנ רעכעל יד וצ ןרעקקירוצ ךיז ןופ ןטאר ןופ ןדיימראפ וצ
  .ןייגרעבירא טייהרעגנירג סע ןענעק ןטאר —

 ןוא סקראּפ ןופ טנעמטראּפעד NYC יד ןופ טימרעּפ טעברא םיוב א טגנאלראפ טעברא יד §
 ,טימרעּפ א ראפ ןעיילּפא וצ .)NYC Department of Parks and Recreation( גנולייווראפ
 .nycgovparks.org/services/forestry/forestry-application טכוזאב

o םיוב יד םורא דרע יד ףיוא ןלאירעטאמ עגיד'תונכס ערעדנא רעדא זאלג ,טנעמעצ ןייק טשינ טצונ 
 טנעמעצ ןגייל .דרע יד ןיא ןבארגניירא ןענעק עכלעוו תויח בוטש רעדא םיוב יד ןגידעש ןעק סאוו

 .ןטאבראפ גנערטש זיא סאג ןפיוא םיוב א םורא
o םיוב יד םורא רעדא ףיוא טסימ ןייק טשינ לאמנייק טגייל ןוא טפא םיוב יד םורא ץאלפ יד טגינייר. 
o יד ןעמוקכאנ וצ רעצעלפ ןסע עגידנסיורד ערעייא ןופ גנולעטשסיוא יד טשיוט רעדא טקור Open 

Restaurant ןיא ןעמוק רעדא ןטאש ןיא ןלעטש ,רעביא ןקעד ןרוטקורטס ןסע ערעייא ביוא םיללכ 
   .םיוב יטיס א ןופ סופ ןייא ןיא ןענעז רעדא סאג ןפיוא םיוב א טימ גנוריראב
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 סטסעּפ ןדיימראפ וצ געוו א ףיוא ןרוטקורטס ןסע ערעייא טריוואנער רעדא טיוב
 עניילק ואוו ץאלפ א ןרעוו ןעק ןרוטקורטס ןסע יד ךרוד ןפאשעג טרעוו סאוו ץאלפ עגידייל עכלעוו ייס •

 ערעכעה א רעטנוא ץאלפ ןיירא טנכער סאד .ךיז ןצעזאב ןוא רעכעל ןבארג תויח עגידעכירק
 גידייל זיא סע ביוא רוטקורטס רעייא ןופ טנעוו יד ןיא גינייוועניא ץאלפ יד ןוא ןסע וצ עמראפטאלפ
 ןוא ןעשקעּפסניא ראפ ךילגנעגוצ גנירג ןייז רעצעלפ יד ןזומ ,סטסעּפ ןרילארטנאק וצ .גינייוועניא
 יד ןיא רעצעלפ עגידייל יד זא יוזא סעיצאוואנער ערעייא טכאמ רעדא רוטקורטס רעייא טיוב .גנוגינייר
 :תויח ראפ ךילגנעגוצ ןייז טשינ ןלאז טנאוו ןוא דרע

o טשינ ןראט ןרוטקורטס ןסע .רעצעלפ ץיז יד ןופ דרע יד רעטנוא ןפיולפא וצ רעסאוו טביולרע 
 יד ןופ טייז יד סיואגנעל ןסילפ רעדא דואר יד ןופ טייז יד וצ ןעמוקנא ןופ רעסאוו ןגער ןריקאלב
 .דואר

o וצ רוטקורטס יד ןופ עמראפטאלפ יד ןיא ןביוא סעשזדניה יד טימ ןענעז סאוו ןריט ּפערט טיוב 
  .ןעשקעּפסניא ערעגנירג ראפ ןביולרע

o סעשטניא 16 ךרעב ןופ ךעייה א ראפ ןלייז יד ןשיווצ ןפא טנעוו טזאל.   
o יד סיוא טגידייל ,רוטקרוטס יד םורא ןעגנוצנאלפ יד ןיא רעכעל ןטאר אד ןענעז סע ביוא 

 סע טצעזרע ןוא ךיז ןצעזאב ןטאר יד עכלעוו ןיא לאירעטאמ ןוא דמאז ןופ סנטסאק גנוצנאלפ
   .טנאוו רעדא עזאב עטליפעגנא-רעסאוו א טימ

o רעבירא טשינ ןזאל סאוו ךושטנעה גיבייא ןבאה רעטייברא ערעייא רעדא ריא זא רעכיז טכאמ 
 ןייז ןענעק עכלעוו ןלאירעטאמ רעדא דמאז טימ ןייגאב ךיז םייב טפא טנעה ןשאוו ןוא רעסאוו

 עכלעזא וצ טלעטש .תויח עגידעכירק עניילק ןופ לאפפא ןוא םיילגר ימ טימ טגיטסעפראפ
 .רעטייברא ערעייא ראפ ךושטנעה

 
 ןסראסער

 :ןטנארוטסער ןיא גנודיימראפ טסעּפ רעביא עיצאמראפניא רעמ ראפ •
o https://www1.nyc.gov/site/doh/business/permits-and-licenses/rats-business-

owner.page  
 :גונבעגפא ןוא גנודיימראפ ןטאר ראפ גנורינערט עטסיזמוא ראפ •

o Rat Information Portal )לטייזבעוו עיצאמראפניא ןטאר(: nyc.gov/rats 
o Rat Academy Training )גנורינערט עימעדאקא טאר(:  

https://www1.nyc.gov/site/doh/services/rats-control-training.page  
 :Open Restaurants רעביא רעמ טנרעל •

o nyc.gov/openrestaurants 
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