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PO PONOWNYM OTWARCIU

w stosunku do Pracodawców:

Wejść na stronę forward.ny.gov i zapoznać się z 
wytycznymi Stanu Nowy Jork dla swojej branży.

Wypełnić formularz oświadczenia pobrany z  
forms.ny.gov/s3/ny-forward-affirmation

Opracować plan zapewnienia bezpieczeństwa 
(szablon dostępny na stronie forward.ny.gov) i 
wywiesić go w miejscu widocznym dla pracowników.

☐
☐
☐

Codziennie kontrolować stan zdrowia pracowników. 
Chorzy pracownicy powinni pozostać w domu lub pójść 
do domu, jeżeli źle poczują się podczas pracy. 

Zaopatrzyć pracowników w osłony twarzy i dostarczyć 
osłon na zmianę. Pracownicy muszą utrzymywać 
dystans przynajmniej 6 stóp od innych i nosić osłonę 
twarzy lub maskę w przypadku, gdy znajdują się w 
odległości mniejszej, niż 6 stóp od innych osób.

Klienci powinni nosić osłonę twarzy zawsze wtedy, 
gdy znajdą się w odległości 6 stóp od innych osób.  
Placówka może określić surowsze wymagania w tym 
zakresie, w tym odmówić obsłużenia klientów, którzy nie 
noszą osłony twarzy.

Zapewnić i prowadzić stanowiska higieny rąk dla 
personelu, uwzględniające mycie pod bieżącą wodą i 
mydłem oraz ręczniki papierowe, jak również alkoholowy 
środek dezynfekujący do rąk o zawartości alkoholu min. 
60% w obszarach, gdzie mycie rąk nie jest możliwe.

Regularnie czyścić sprzęt przeznaczony do wspólnego 
wykorzystywania i często dotykane powierzchnie.

Umieścić oznakowanie i taśmy lub innego rodzaju 
oznakowanie informujące odwiedzających o tym, 
gdzie powinni stać.

Prosimy o zapoznanie 
się ze WSZYSTKIMI 
wytycznymi 
dotyczącymi Państwa 
branży na stronie  
forward.ny.gov.

Informacje podane w 
niniejszym dokumencie nie 
są wyczerpujące – Państwa 
działalność podlega 
wymogom, których nie 
uwzględniono na tej 
jednostronicowej ulotce.Co pracodawcy muszą zrobić i czego 

powinni spodziewać się pracownicy 

PRACODAWCY

PRACOWNICY

Najnowsze informacje 
dostępne są na stronie 
nyc.gov/coronavirus.

Dodatkowe informacje można 
uzyskać dzwoniąc pod nr  
888-SBS4NYC (727-4692) lub 
na stronie nyc.gov/business.

Aby uzyskać więcej informacji, 
prosimy dzwonić pod nr 311 i 
poprosić o połączenie z Infolinią 
Worker Protection Hotline lub 
odwiedzić stronę nyc.gov/workers.

Te wymogi mają na 
celu zabezpieczenie 
nas wszystkich 
— pracodawców, 
pracowników i klientów 
— przed COVID-19.
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