الثلج (تابع)
— إذا كنت غير قادر على إزالة إنشاءات أماكن الجلوس على الطريق أو ضمها ،نحثك
على اتخاذ خطوات لحماية ممتلكاتك من التلف بسبب عمليات إزالة الثلوج .أجرت إدارة
الصرف الصحي في مدينة نيويورك ( )DSNYتمارين تدريبية تضمنت محاكاة
لعمليات إزالة الثلوج في الشوارع الضيقة التي تحتوي على إنشاءات أماكن جلوس على
الطريق على كال الجانبين .ستجري إدارة  DSNYتوعية مستهدفة للمطاعم لضمان
استيفاء اإلنشاءات لمعايير إقامة المواقع الخاصة بإدارة  DOTوضمان جرف الطرق
بكفاءة والحفاظ على إمكانية المرور خاللها.
• استخدم عصي الثلج لزيادة إمكانية رؤية مكونات إنشاءاتك إذا ُنقلت
• يمكنك التسجيل لتلقي تحذيرات تساقط الثلوج وجميع المستجدات المتعلقة بالثلوج من
خالل برنامج  .Notify NYCللتسجيل في برنامج  ،Notify NYCاتصل على 311
أو ُزر الموقع اإللكتروني  nyc.gov/notifynycأو قم بمتابعة @NotifyNYC
على Twitter

يجوز ألصحاب المطاعم
• ترك الحواجز في مكانها في منطقة انتظار سيارات مزودة بعدادات أو موقف سيارات
جانبي بديل أو منطقة يُحظر فيها الوقوف في أي وقت ،بشرط إزالة الطاوالت
والكراسي أو تثبيتها في حالة عدم استخدامها
• تركيب منصة خلف الحاجز المطلوب لمحاذاة االرتفاع مع الرصيف لتسهيل االمتثال
لقانون  ADAومنع الرصيف من تشكيل خطر للتعثر والسماح بتصريف المياه أسفل
أماكن الجلوس ،وذلك في المواقع المصرح فيها بأماكن جلوس على امتداد الرصيف
يجب أال تمنع هذه المنصات تصريف مياه األمطار من الوصول إلى الرصيف أو
—
التدفق على طول الرصيف
يجب أال تعرقل هذه المنصات إمكانية الوصول إلى أغطية المرافق أو تهويتها
—

المتطلبات العامة
• يجب أن يكون المطعم أو الحانة تقليديين ،يقدمان خدماتهما للعمالء بشكل مباشر،
وبطابق أرضي وحاصلين على تصريح منشأة تقديم خدمات طعام من إدارة DOHMH
• ال يشمل الطلب المقدم لبرنامج المطاعم المفتوحة بمدينة  NYCاالستخدام الذي يقع
داخل نطاق الممتلكات الخاصة (أي الفناء الخلفي ،الباحة ،إلخ).
• يجب االمتثال لقانون ADA
• يلتزم مقدم الطلب بتوفير جميع الطاوالت والكراسي والحواجز المرافق .ال يجوز تثبيت
أي شيء بالطريق أو الرصيف
• يجب إزالة الطاوالت والكراسي أو تثبيتها في المكان في حالة عدم استخدامها

التقدم بالطلبات
• الموقع اإللكترونيnyc.gov/openrestaurants :
• يجب على أصحاب األعمال التجارية تقديم إقرار ذاتي بامتثالهم لجميع المتطلبات
المذكورة في الطلب

• إذا كان العمل التجاري يعتزم تقديم الكحوليات ،فإن الطلب المقدم لبرنامج المطاعم
ً
شامل لتوسيع نطاق رخصة هيئة الخمور بوالية
المفتوحة بمدينة  NYCيعد طلبًا
نيويورك ( )SLAلتقديم الخمور داخل المنشأة إذا وفرت المنشأة المعلومات التي تطلبها
هيئة SLA
• ستتم الموافقة على طلب العمل التجاري أو رفضه بعد التقدم بالطلب مباشرة

المتطلبات الصحية
• يجب أن تمتثل األعمال التجارية لجميع المتطلبات الصحية للوالية والمدينة
• توجيه من إدارة  DOHMHحول تناول الطعام في األماكن المفتوحة واالستالم
السريع وخدمات التوصيل
• التوجيه المؤقت إلدارة الصحة في والية نيويورك بخصوص المساحات المفتوحة
• يجب على العامة اتباع "الممارسات األربع األساسية":
 .1ارتداء قناع
 .2البقاء في المنزل عند الشعور بتوعك
 .3الحفاظ على مسافة قدرها ' 6بين األشخاص
 .4غسل اليدين

موارد إضافية

المطاعم
معايير إقامة المواقع

•الخط الساخن لخدمات األعمال التجارية الصغيرة888-SBS-4NYC :
	أطلقت المدينة ً
خطا ساخ ًنا لألعمال التجارية الصغيرة لإلجابة على األسئلة األكثر إلحاحً ا
ألصحاب األعمال التجارية الصغيرة بينما يستعدون إلعادة الفتح .سيراقب مسؤولو دعم
األعمال التجارية الصغيرة ومستشارو االمتثال الخط الساخن وقد ُزودوا بأحدث
اإلرشادات واللوائح لمشاركتها مع أصحاب األعمال التجارية .للوصول إلى الخط
الساخن ،اتصل على  888-SBS-4NYCأو 888-727-4692
األسئلة الشائعة حول برنامج المطاعم المفتوحة
دليل إعادة فتح المطاعم في مدينة NYC
توجيه هيئة الخمور في والية  NYبشأن التوسيع الخارجي للمنشآت المرخصة
للتصدي لجائحة COVID-19
سوق مستلزمات إعادة الفتح في ظل تفشي الفيروس ،بما في ذلك التعزيزات المادية
واألثاث المحمول مناطق انتشار المرض بوالية نيويورك
يمكن العثور على هذه الروابط على الموقع اإللكتروني `nyc.gov/openrestaurants

فبراير 2021
اعتبارا من  13نوفمبر  ،2020سيتعين على المطاعم
ً
والحانات إغالق الخدمات المقدمة بالحضور الشخصي من
الساعة  10 p.m.إلى الساعة  5 a.m.يوم ًيا .بعد الساعة
 ،10 p.m.يمكن للحانات والمطاعم تقديم خدمات الطعام
الجاهز لالستالم أو توصيل الطعام دون مغادرة المركبات ،لكن
ُيحظر عليها تقديم المشروبات الكحولية الجاهزة لالستالم.

أماكن الجلوس على األرصفة

برنامج المطاعم المفتوحة بمدينة  :NYCمعايير إقامة المواقع

• يجب أن تكون أماكن الجلوس والطاوالت مالصقة لجدار العمل التجاري أو قريبة منه
بأكبر قدر ممكن
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وحفر األشجار ذات األغطية الشبكية مستوية السطح (دون واقيات لألشجار) .تعد جميع
اإلنشاءات األخرى الموجودة فوق سطح األرض بمثابة عوائق
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• يجب أال تعيق مناطق االنتظار بمحطات الحافالت
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• يجب أال تعيق أنظمة المرافق أو وصالت المياه السيامية
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•يجب أن تبعد عن العمل التجاري المجاور بمسافة قدرها ' 3على األقل
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• إنشاء حاجز واق على جميع الجوانب الثالثة لمحيط أماكن الجلوس الموجودة بالطريق
لفصل أماكن الجلوس عن حارة المرور .يجب أال يقل عرض هذه الحواجز عن "18
وأال يقل ارتفاعها عن "( 30–36باستثناء النباتات) على جميع الجوانب الثالثة
الموجودة بالطريق ،للحفاظ على وضوح الرؤية لسائقي السيارات وتوفير الحماية
للزبائن (انظر مخطط معايير إقامة المواقع)
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يجب أن يكون للحواجز جدار داخلي مبني بالكامل وقاعدة الستيعاب مواد الحشو
يجب حشو جميع حواجز الطريق التي يبلغ عرضها  18بوصة بالكامل بالتربة
أو الرمال
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يجب إضافة شريط الصق عاكس للضوء متصل بطول الجزء العلوي من الحواف
الخارجية ويجب إضافة عصي الثلج إلى زاويتي الحاجزين المواجهين لحركة المرور
كان لديك حاجز بالستيكي مملوء بالماء ،فضعه تجاه الحافة القصيرة للحواجز
 إذاالمواجهة لحركة المرور القادمة .احرص على ملئه بالماء وما يقرب من  100رطل
من الملح الصخري لمنع التجمد

• إزالة الطاوالت والكراسي أو تثبيتها في المكان في حالة عدم استخدامها

• سيُسمح باإلنشاءات المحاطة بأغطية ،على سبيل المثال القباب البالستيكية ،للحفالت
الفردية ويجب أن يكون بها تهوية مالئمة للسماح بتدوير الهواء

• االمتثال لقواعد ألسنة اللهب المكشوفة الخاصة بإدارة مكافحة الحرائق بمدينة NYC
والقوانين األخرى المعمول بها المتعلقة بمكافحة الحرائق

• يُسمح بالمدافئ الكهربائية فقط في إنشاءات أماكن الجلوس على الطريق

• عدم وضع أماكن جلوس أو حواجز على بعد ' 15من صنبور إطفاء الحريق .القيام بذلك
يخاطر بسالمة جيرانك من سكان نيويورك في حالة اندالع حريق

• ال يجوز أن تعيق اإلنشاءات أو الخيام أو المظالت أ ًّيا من الفتات حق المرور أو الفتات
تنظيم الشارع

الثلج

• عدم وضع أماكن الجلوس أو الحواجز على بعد ' 8من ممر المشاة لتوفير منعطفات
آمنة للمركبات وتجنب االزدحام

إحاطة المنطقة المفتوحة بأغطية

• خالل وجود تحذير نشط من تساقط الثلوج ،سيتم إخطار المطاعم المفتوحة إذا تم تعليق
تناول الطعام على الطرق .عند تعليق تناول الطعام على الطرق:

• عدم تركيب أي إضاءة من شأنها أن تعيق رؤية حركة المرور العابرة

تسمح إرشادات تناول الطعام في الهواء الطلق بوالية نيويورك بتركيب غطاء مؤقت أو
ثابت (أي مظلة أو سقف أو خيمة) طالما كان هناك جانبان مفتوحان للسماح بتدفق الهواء.

يجوز أن يجلس أشخاص لتناول الطعام في إنشاءات أماكن الجلوس على الطرق.
— ال
يُرجى إزالة أي طاوالت وكراسي أو تثبيتها

— في حالة وجود جدارين جانبيين ( )2أو أكثر مفتوحين ،وكان أحدهما على األقل موازيًا
للطريق ،يمكنك العمل باتباع جميع إرشادات تناول الطعام في الهواء الطلق (أي ترك
مسافة ' 6بين الطاوالت وأال يزيد عدد األشخاص الجالسين على طاولة واحدة عن ،)10
أو أقل إذا كان ذلك محد ًدا بقيود المناطق/القيود المحلية

يجب إزالة جميع المدافئ الكهربائية الموجودة في إنشاءات أماكن الجلوس على
—
الطرق

ً
امتثال لقانون  ،ADAيمكن صنع هذا المنحدر من مواد غير دائمة
• توفير منحدر

• عدم وضع أماكن الجلوس داخل محطة حافالت أو ممر دراجات أو موقف سيارات
أجرة أو مساحة انتظار لمشاركة السيارات أو امتداد مطلي للرصيف أو ممر مشاة
موسع أو منطقة فاصلة محددة (منطقة تحتوي على عالمات بيضاء تفصل ممر
الدراجات أو االنتظار عن ممر السير) ،أو حارة مرور مركبات .يجوز وضع أماكن
الجلوس بالطريق في ممر حافالت طالما ُتزال جميع الحواجز وأماكن الجلوس
والمنحدرات خالل ساعات سريان حظر االنتظار .يُمكن وضع أماكن الجلوس بالطريق
في ممر صف السيارات البعيد عن حافة الرصيف أمام عمل تجاري مصرح له.
يُرجى الرجوع إلى  nyc.gov/openrestaurantsلمزيد من التفاصيل

— إذا كانت ثالثة ( )3جدران جانبية أو أكثر قيد االستخدام ،فسيكون حد اإلشغال عند
نسبة  25بالمائة من السعة كحد أقصى ،ويجب اتباع جميع إرشادات تناول الطعام في
األماكن المغلقة .في األوقات التي ال يُسمح فيها بتناول الطعام في األماكن المغلقة ،ال
يجوز العمل باإلنشاءات القائمة على ثالثة ( )3جدران جانبية

• إذا أمكن ،أزل أي أغطية علوية أو أزل الثلج بانتظام حتى ينتهي التحذير من تساقط
الثلوج
• إذا كان من المتوقع وجود ثلوج بمستوى " 12أو أكثر:
أزل إنشاءات أماكن الجلوس على الطريق أو ضمها لتحصل على أصغر مساحة
—
إشغال ممكنة بطول الرصيف

