
 

 

   ولوائح جدیدة لمنشآت تقدیم الشیشة: قوانین
  ما الذي تحتاج إلى معرفتھ منشآت تقدیم الشیشة غیر المحتویة على التبغ؟

المنشآت تقدیم الشیشة غیر المحتویة على یحظر التعدیل الجدید الخاص بقانون الھواء الخالي من التدخین على جمیع 
التبغ ما لم یكن لدیھا تصریح بالعمل كمنشأة تقدیم الشیشة غیر المحتویة على التبغ. توضح المعلومات الواردة أدناه 

 كیف یمكن للمشغلین الحصول على التصریح ومتطلبات تشغیل منشأة تقدیم الشیشة غیر المحتویة على التبغ.

 معلومات عامة
 

   ماذا تقوم إدارة الصحة في مدینة نیویورك بتنظیم منشآت تقدیم الشیشة غیر المحتویة على التبغ؟ل
تقوم إدارة الصحة بتنظیم المنشآت التي تقدم الشیشة غیر المحتویة على التبع ألنھ مطلوب منھا القیام بذلك بموجب قانون 

الھواء الخالي من التدخین. یحمي ھذا القانون صحة جمیع سكان نیویورك. بموجب قانون الھواء الخالي من التدخین، كان 
التي تحتوي على التبغ في مطاعم وبارات مدینة نیویورك. یحظر التعدیل الجدید  ممنوًعا بالفعل تقدیم أو تدخین الشیشة

یكن لدیھا تصریح بالعمل كمنشأة تقدیم  ما لمالخاص بھذا القانون على جمیع المنشآت تقدیم الشیشة غیر المحتویة على التبغ 
الشیشة غیر المحتویة على التبغ. یحتوي الدخان الناتج عن حرق الفحم والشیشة المحتویة أو غیر المحتویة على التبغ على 
اء مواد كیمیائیة خطرة. ھذه المواد الكیمیائیة یمكن أن تزید من خطر أمراض القلب والرئة، والسرطان والموت المبكر، سو

 بالنسبة للمدخنین وغیر المدخنین.
 

  ماذا یجب على منشآتي القیام بھ لتقدیم الشیشة غیر المحتویة على التبغ؟
للحصول على تصریح من إدارة الصحة  طلب علیك تقدیملتشغیل منشأة تقدیم الشیشة غیر المحتویة على التبغ، یجب 
 والحصول علیھ. بعد حصولك على التصریح، یجب علیك:

یم الشیشة غیر المحتویة على التبغ فقط. یجب أال تقدم الشیشة المحتویة على التبغ إال إذا كانت منشأتك مصنفة تقد •
 بتقدیم التبغ، كما ھو موضح أدناه. حانة تقوم على أنھا بار یقوم

 التحذیریة المقدمة من إدارة الصحة التي تصف المخاطر الصحیة لتدخین الشیشة. الالفتات یجب نشر •
 عاًما أو أكثر بالدخول إلى منشأتك. 21تسمح إال للعمالء البالغین من العمر ال  •

 
 الحصول على تصریح

 
   ھل منشأتي مؤھلة للحصول على تصریح؟

 قد تكون منشأتك مؤھلة إذا: 
 .2017أكتوبر  16في  تقوم بالعمل التجاري كانت منشأتك  •
التدخین غیر المحتویة على التبغ داخل منشأتك  من بیع منتجات دخلك على األقل نصف إجمالي  حصلت على  •

 .2017أكتوبر  16اعتباًرا من 
 . 2017أكتوبر  16لم تقم بتوسیع حجم منشأتك أو تغییر موقعھا منذ  •
 كنت غیر مدین بعقوبة من جراء أي انتھاك لقانون الھواء الخالي من التدخین في منشأتك. •
اصة بك أبًدا النتھاك قانون الھواء الخالي من التدخین أو لبیع منتجات لم یتم إلغاء ترخیص منشأة خدمات الطعام الخ •

 التبغ ذات النكھة.
 

قد قدمت الشیشة أنك )، 2018أكتوبر  22إلى  2018أبریل  16في أي وقت خالل فترة تقدیم طلب التصریح ( وجد إذا 
 التي تحتوي على التبغ أو النیكوتین، فلن تتمكن من الحصول على تصریح. 
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   كیف یمكنني التقدم بطلب للحصول على تصریح لمنشأتي؟
 .nyc.gov/healthpermitsیمكن الحصول على طلب التصریح وقائمة المستندات الداعمة على الرابط اإللكتروني  

 
  :2018یونیو  30، و2018أبریل  16بین 

 ، وقم بتقدیم نسخة مطبوعة شخصًیا إلى:طلب التصریحقم بإكمال  •
New York City Health Department Permits Office 

Worth Street, Third Floor, Room 338 125 
New York, NY 10013 

 مساًء. 4صباًحا إلى الساعة  10من االثنین إلى الجمعة، من الساعة 
 ، بما في ذلك ھویة ذات صورة وإثبات العنوان، مع طلبك. المستندات الداعمةقدم  •
دوالًرا كرسوم تصریح. بعد ذلك ترسل لك إدارة الصحة  25إذا كنت تستوفي المتطلبات القانونیة، فستحتاج إلى دفع  •

 تصریًحا بالبرید.
 

  :2018أكتوبر  22و 2018یولیو  1بین 
 تصریح شخصًیا أو عبر اإلنترنت.قم بتقدم طلب  •
 والمستندات الداعمةدوالًرا  25وأحضر نسخة مطبوعة ورسوم التصریح بقیمة  الطلبلتقدیم الطلب شخصًیا، أكمل  •

 إلى:
New York City Licensing Center أو  Small Business Support Center 

Broadway, Lobby 42     90-27 Sutphin Blvd, Fourth Floor 
New York, NY 10004      Jamaica (Queens), NY 11435 

صباًحا  9من االثنین إلى الجمعة، من الساعة   مساءً  5صباًحا إلى  9االثنین إلى الجمعة، من الساعة من 
 مساًء.  5إلى 

 .nyc.gov/healthpermitsعبر اإلنترنت، قم بزیارة  لتقدیم طلب  •
 

   بالمائة من مبیعاتي تأتي من منتجات التدخین غیر المحتویة على التبغ؟ 50أن ھل أحتاج إلى تقدیم أوراق مالیة إلثبات 
في المائة أو أكثر من إجمالي المبیعات  50نعم. یتضمن طلب التصریح قسًما للشھادة. ستحتاج إلى أن إثبات أن نسبة  •

التبغ في المنشأة. یجب على المالك السنویة لمنشأتك للسنة التقویمیة تأتي من بیع منتجات التدخین غیر المحتویة على 
 والمحاسب العام المعتمد الذي راجع بیانات مبیعاتك إكمال ھذه الشھادة وتوقیعھا. 

 إلدارة الصحة طلب مستندات إضافیة تدعم معلومات المبیعات التي تقدمھا.     یمكن  •
 

منشأة تقدیم الشیشة غیر المحتویة على إذا حصلت على تصریح كمنشأة لتقدیم الطعام، فھل أحتاج إلى تصریح لتشغیل 
  التبغ؟

نعم. حتى إذا كان تصریح منشأة تقدیم الطعام یشیر إلى أنك تقدم الشیشة، فإنك تحتاج إلى الحصول على تصریح منفصل 
 للعمل كمنشأة لتقدیم الشیشة غیر المحتویة على التبغ. 

 
   إذا قمت بتشغیل بار تبغ، فھل أحتاج إلى تصریح؟

إذا كنت مسجالً حالًیا في إدارة الصحة باعتبارك باًرا لتقدیم التبغ، فأنت لست بحاجة إلى تصریح لتشغیل منشأة تقدیم ال، 
الشیشة غیر المحتویة على التبغ، حتى إذا كنت تقدم الشیشة. بموجب القانون المحلي، لم تعد اإلدارة تقبل طلبات جدیدة خاصة 

 بتشغیل بارات التبغ.
 

 لتحذیریة العالمات ا
 

  تحذیریة حول المخاطر الصحیة المتعلقة بدخان الشیشة؟ الفتات إلى نشرھل أحتاج 
تصف المخاطر  ھذه الالفتاتبالداخل وفي مدخل منشأتك.  علیك نشرھاتحذیریة یتعین  الصحة الفتاتنعم. ستقدم إدارة 

 بي لدخان الشیشة.الصحیة المتعلقة بتدخین الشیشة غیر المحتویة على التبغ والتعرض السل
 
 

  التحذیریة للشیشة؟ على الالفتاتمن أین یمكنني الحصول 
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 تحذیریة لمنشأتك. وطلب الفتات 311بمجرد الحصول على تصریح، یجب علیك االتصال بالرقم 
 

   ؟یمكنني نشرھاالتحذیریة التي أحتاج إلیھا وأین  عدد الالفتاتكم 
واحدة على األقل من كل حجم. یجب أن تكون العالمات التحذیریة  إلى نشرالتحذیریة في حجمین وستحتاج  تأتي الالفتات

 مرئیة بوضوح وتفي بمتطلبات النشر التالیة:
أعلى، أو بجوار أو على كل باب مدخل. إذا كان ھناك أكثر من مدخل واحد،  األصغر الالفتة أن تنشریجب علیك  •

 صغیرة عند كل مدخل.  وضع الفتةیلزم 
 في كل غرفة أو منطقة، في الداخل والخارج حیث یسمح بتدخین الشیشة.  الكبیرةالعالمات  علیك نشریجب  •

 
 التحذیریة بنفسي؟ الالفتات تصمیم ھل یمكنني

 التحذیریة الخاصة بإدارة الصحة. استخدام الالفتاتال، یجب علیك 
 

 الشیشة غیر المحتویة على التبغقیود السن بالنسبة لعمالء منشآت تقدیم 
 

  ھل یتعین علي التحقق من ھویة جمیع العمالء؟
 عاًما.  30یجب علیك التحقق من ھویة جمیع العمالء الذین یبدو أن عمرھم أقل من  •
تشمل أشكال إثبات الھویة الصحیحة رخصة قیادة ساریة أو بطاقة تعریف ھویة أخرى ذات صورة صادرة عن  •

 عاًما على األقل.  21ة تعلیمیة، مع ذكر أن عمر الشخص الحكومة أو مؤسس
 

 تعقیم أنابیب الشیشة
 

   ما ھي متطلبات تنظیف والتعامل مع معدات الشیشة؟
 یجب علیك تنظیف وتطھیر جمیع أنابیب الشیشة قبل االستخدام.  •
 یجب علیك تقدیم مبسم مغلف لكل عمیل الستخدامھ من قبل ذلك العمیل فقط. یجب التخلص من المبسم بعد االستخدام.  •

 
 التنفیذ والتواریخ الساریة

 
   متى سیبدأ سریان القاعدة الجدیدة؟

 .2018أكتوبر  22إلى  2018أبریل  16یمكنك تقدیم طلب من  •
 بعد انتھاء فترة تقدیم الطلبات، لن یتم إصدار تصاریح جدیدة.   •
 بمجرد إصدار تصریح، یجب علیك االمتثال لجمیع أجزاء القانون. •

 
  ھذه القاعدة؟ بتنفیذ إدارة الصحة كیف ستقوم

كن إصدار مخالفات یم  إدارة الصحة ھذه القاعدة من خالل مراقبة االمتثال لقانون الھواء الخالي من التدخین. سوف تقوم 
 التبغ. احتوائھا على بغرامات للمنشآت غیر الممتثلة. كجزء من التفتیش، قد یطلب موظفو إدارة الصحة عینات الشیشة الختبار

 
 .infobfscs@health.nyc.gov رسالة برید الكتروني إلى یرجى إرسالإذا كان لدیك المزید من األسئلة، 
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