Śnieg (ciąg dalszy)
– W przypadku braku możliwości usunięcia lub ograniczenia konstrukcji
przydrożnej zalecamy zabezpieczenie majątku przed uszkodzeniami
spowodowanymi podczas odśnieżania. Wydział ds. Oczyszczania Miasta
(DSNY) przeprowadził ćwiczenia, które stanowiły symulację operacji
usuwania śniegu z wąskich ulic, z uwzględnieniem konstrukcji
przydrożnych po obu stronach drogi. DSNY przeprowadzi punktowe
kontrole w restauracjach, aby sprawdzić, czy spełniają one zasady DOT
dotyczące organizacji przestrzeni do siedzenia a także czy możliwe jest
skuteczne odśnieżanie dróg, i czy są one przejezdne.
• W przypadku przesunięcia elementów konstrukcji przydrożnych należy
użyć tyczek śnieżnych, aby zwiększyć ich widoczność.
• W usłudze Notify NYC możliwe jest zapisanie się do otrzymywania
powiadomień o alertach śniegowych i wszystkich innych informacji
związanych z pogodą. Aby zapisać się do Notify NYC, należy zadzwonić pod
numer 311, odwiedzić stronę internetową nyc.gov/notifynyc lub
obserwować profil @NotifyNYC na Twitterze.

Właściciele restauracji mogą
• Pozostawiać barierki na stałe w strefach płatnego parkowania,
naprzemiennego parkowania lub całkowitego zakazu parkowania pod
warunkiem, że poza godzinami otwarcia lokalu stoliki i krzesła będą
usuwane albo unieruchamiane w celu zabezpieczenia ich przed kradzieżą.
• W ogródkach zlokalizowanych w sąsiedztwie krawężnika instalować
specjalne platformy umożliwiające dostęp osobom niepełnosprawnym
(zgodnie z ustawą ADA) lub konstrukcję minimalizującą ryzyko potknięcia się,
pamiętając o nieblokowaniu przestrzeni odprowadzającej wody opadowe.
– Platformy te nie mogą blokować studzienek kanalizacyjnych ani
krawężników usytuowanych wzdłuż rynsztoków.
– Platformy te nie mogą blokować dostępu do pokryw instalacji mediów
komunalnych ani ich wentylacji.

Zasady ogólne
• Restauracja lub bar musi mieścić się w lokalu stacjonarnym i posiadać
zezwolenie DOHMH na prowadzenie działalności gastronomicznej.
• Program otwarcia restauracji NYC nie obejmuje korzystania z przestrzeni
prywatnych (np. podwórze na tyłach lokalu, patio itp.).
• Przestrzeń do siedzenia musi być przystosowana do wymagań osób
niepełnosprawnych (ADA).
• Wnioskodawca jest zobowiązany zapewnić wszystkie stoliki, krzesła,
barierki i podesty dla osób niepełnosprawnych we własnym zakresie.
Konstrukcje znajdujące się w wydzielonej strefie na chodniku lub pasie
jezdni nie mogą być przymocowane w tych miejscach na stałe.
• Poza godzinami użytkowania stoliki i krzesła muszą być wstawiane do
lokalu albo zabezpieczane przed przesuwaniem i kradzieżą.

Składanie wniosków
• Strona internetowa: nyc.gov/openrestaurants
• Wnioskodawca jest zobowiązany zaświadczyć, że spełnia wszystkie
wymagania przedstawione we wniosku.

• Jeżeli wnioskodawca chce w swoim lokalu serwować napoje alkoholowe,
jego wniosek o udział w programie otwarcia restauracji NYC, zgodnie z
zasadą punktu kompleksowej obsługi, zostanie potraktowany również
jako wniosek o przedłużenie koncesji na sprzedaż alkoholu wydawanej
przez Urząd ds. Alkoholu NY (State Liquor Authority, SLA), pod warunkiem,
że wnioskodawca zamieści w nim wszelkie informacje wymagane do
przyznania takiej koncesji.
• Decyzja w sprawie wniosku jest wydawana natychmiast po jego dostarczeniu.

Zdrowie
• Właściciele lokali są zobowiązani spełnić wszelkie ustanowione przez
władze stanowe i miejskie wymogi dotyczące higieny.
• Wytyczne DOHMH dotyczące dostawy posiłków do domu oraz
zamawiania posiłków na wynos
• Tymczasowe wytyczne Nowojorskiego Wydziału Zdrowia dotyczące
organizacji zewnętrznej przestrzeni restauracyjnej
• Wszyscy mieszkańcy miasta są zobowiązani przestrzegać czterech
fundamentalnych zasad:
1. Zakrywać nos i usta za pomocą maseczki.
2. W razie pogorszenia samopoczucia nie wychodzić z domu.
3. Zachować ok. 2 m (6') odległości od innych osób.
4. Regularnie myć ręce.

Dodatkowe ŹRÓDŁA INFORMACJI
• Infolinia Wydziału Usług dla Małych Przedsiębiorstw (SBS, Small
Business Services): 888-SBS-4NYC
	Miasto Nowy Jork uruchomiło specjalną infolinię dla małych
przedsiębiorstw, która pozwala uzyskać odpowiedzi na najważniejsze
pytania dotyczące przygotowań do wznowienia działalności. Do
dyspozycji przedsiębiorców będą pozostawać specjalnie przeszkoleni
doradcy oraz specjaliści ds. zgodności z aktualnymi wymogami. Numery
infolinii to 888-SBS-4NYC lub 888-727-4692
Często zadawane pytania na temat programu otwarcia restauracji
Przewodnik dotyczący wznowienia działalności przez restauracje
w NYC
Zalecenia Nowojorskiego Urzędu ds. Alkoholu dotyczące serwowania
napojów alkoholowych na świeżym powietrzu w związku z pandemią
COVID-19 (NY State Liquor Authority Guidance on Outdoor
Expansion of Licensed Premises in Response to COVID-19)
Ponowne otwarcie giełdy mebli i sprzętów do ogródków
restauracyjnych, w tym specjalnych udogodnień oraz mebli
przenośnych w strefach stanu Nowy Jork
Te łącza można znaleźć na stronie internetowej nyc.gov/openrestaurants`

Restauracje
Zasady organizacji
przestrzeni do siedzenia

Luty 2021
Od dnia 13 listopada 2020 bary i
restauracje nie mogą świadczyć usług na
miejscu codziennie w godzinach od 10 p.m.
do 5 a.m. Po godzinie 10 p.m. bary i
restauracje mogą oferować posiłki na
wynos z odbiorem własnym lub dostawą,
ale nie mogą sprzedawać alkoholu na
wynos.

Ogródki ustawione na pasach jezdni
Wymagania:
• Ogródek musi być otoczony barierką ochronną ze wszystkich trzech stron
graniczących z pasem jezdni, aby oddzielić strefę ze stolikami od strefy
poruszania się pojazdów. Szerokość barierek musi wynosić co najmniej
45 cm (18"), a wysokość 76–90 cm (30–36"), nie licząc wysokości roślin,
i muszą one otaczać ogródek ze wszystkich trzech stron graniczących z
pasem jezdni, jednocześnie zapewniając odpowiednią widoczność
kierowcom oraz odpowiednią ochronę gościom restauracji (patrz rysunek
objaśniający zasady organizacji przestrzeni do siedzenia).
– Barierki muszą mieć w pełni zabudowaną ścianę wewnętrzną i spód,
aby utrzymać materiał wypełniający.
–W
 szystkie 18-calowe barierki drogowe muszą być całkowicie
wypełnione ziemią lub piaskiem.
–W
 zdłuż górnych krawędzi zewnętrznych należy umieścić ciągłą taśmę
odblaskową, a na rogach dwóch barier skierowanych w stronę jezdni
należy umieścić tyczki śnieżne.
–W
 przypadku posiadania plastikowej barierki wypełnionej wodą
należy ją umieścić przy krótkiej krawędzi barierek skierowanej w
stronę nadjeżdżających samochodów. Aby zapobiec zamarzaniu,
należy wypełnić ją wodą i około 100 funtami soli kamiennej.
•K
 onieczne jest zapewnienie odpowiedniego podjazdu dla osób
niepełnosprawnych (zgodnie z ustawą ADA), będącego konstrukcją
tymczasową.
• S toliki oraz barierki powinny być oddalone o co najmniej 4,5 m (15') od
hydrantów przeciwpożarowych. Nieprzestrzeganie tego wymogu naraża
innych mieszkańców Nowego Jorku na niepotrzebne niebezpieczeństwo.
• Stoliki lub barierki ogródka powinny być oddalone od przejścia dla
pieszych o co najmniej 2,5 m (8'). Odległość ta pozwoli zapewnić
odpowiednie bezpieczeństwo podczas wykonywania manewrów
pojazdami oraz odpowiedni dystans pomiędzy gośćmi restauracji a
osobami poruszającymi się po przejściach dla pieszych.
• Oświetlenie ogródków nie może oślepiać kierowców pojazdów
przejeżdżających w ich pobliżu.
• Nie wolno umieszczać stolików w obrębie przystanku autobusowego,
pasa dla rowerów, postoju taksówek, miejsc parkingowych dla
samochodów objętych systemem wspólnego korzystania,
pomalowanych rozszerzeń krawężnika lub rozszerzeń chodnika,
wyznaczonej strefy buforowej (obszar z białymi znakami oddzielający
pas dla rowerów lub pas parkingowy od strefy poruszania się pojazdów)
lub pasa ruchu dla pojazdów. W godzinach obowiązywania zakazu
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• Stoliki powinny być ustawione bezpośrednio przy ścianie stanowiącej
front restauracji lub jak najbliżej tej ściany.
• Na chodniku należy zapewnić przestrzeń dla pieszych o szerokości ok.
2,5 metra (8').
• Koniec strefy ze stolikami na chodniku powinien być oddalony od strefy
ze stolikami przynależącej do sąsiedniej restauracji o minimum 90 cm (3').
•N
 ie wolno blokować punktów dostępu do mediów komunalnych ani
hydrantów przeciwpożarowych.
• Nie wolno blokować przestrzeni dla osób oczekujących na przystanku
autobusowym.
• Jeżeli istnieje możliwość zapewnienia odpowiedniej szerokości przejścia
dla pieszych, elementy takie jak parkomaty, znaki drogowe, poziome kraty
ochronne wokół drzew (z wyłączeniem krat wokół drzew) nie są traktowane
jako elementy blokujące dostęp pieszych. Wszelkie pozostałe konstrukcje
nadziemne są traktowane jako elementy blokujące dostęp pieszych
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postoju należy usunąć wszystkie barierki, ogródki i rampy. Miejsca do
siedzenia zlokalizowane w wydzielonej przestrzeni w obrębie jezdni
mogą znajdować się na terenie pasa parkingowego sąsiadującego z
lokalem posiadającym odpowiednie zezwolenie. Dodatkowe informacje
można uzyskać na stronie nyc.gov/openrestaurants.
• Poza godzinami użytkowania ogródków należy usuwać z nich stoły i
krzesła albo zabezpieczać je przed przesuwaniem lub kradzieżą.
• Należy spełnić wymogi procedury przeciwpożarowej nowojorskiej straży
pożarnej (NYC Fire Department Open Flame) oraz innych obowiązujących
procedur przeciwpożarowych.
• Konstrukcje, namioty i parasole nie mogą zasłaniać żadnych znaków
dotyczących pierwszeństwa przejazdu czy znaków przepisów
drogowych.

Zamknięte strefy restauracyjne na świeżym powietrzu
Wytyczne Stanu Nowy Jork dotyczące spożywania posiłków na świeżym
powietrzu pozwalają na zainstalowanie tymczasowej lub stałej osłony (tj.
markizy, dachu lub namiotu), o ile ma ona co najmniej dwie otwarte strony
umożliwiające przepływ powietrza.
– Jeżeli co najmniej dwie (2) ściany boczne są otwarte, a co najmniej jedna
jest równoległa do jezdni, możliwe jest działanie zgodne ze wszystkimi
wytycznymi dotyczącymi spożywania posiłków na świeżym powietrzu (tj.
ok. 2 m (6') odległości między stolikami, nie więcej niż 10 osób przy jednym
stoliku) lub mniej, w zależności od miejscowych/strefowych ograniczeń.
– Jeżeli używane są co najmniej trzy (3) ściany boczne, liczba osób będzie
ograniczona do 25 procent pojemności, ponadto należy przestrzegać
wszystkich wytycznych dotyczących spożywania posiłków w

pomieszczeniach. Jeżeli spożywanie posiłków w pomieszczeniach nie jest
dozwolone, obiekty z trzema (3) bocznymi ścianami nie mogą funkcjonować.
• Z zamkniętych struktur, takich jak plastikowe kopuły, można będzie
korzystać w przypadku pojedynczych imprez, ponadto muszą one mieć
odpowiednią wentylację umożliwiającą odpowiednią cyrkulację powietrza.
• W obrębie konstrukcji przydrożnych dozwolone jest używanie wyłącznie
grzejników elektrycznych.

Śnieg
• W przypadku alertu śniegowego otwarte restauracje zostaną
powiadomione o ewentualnym zawieszeniu możliwości spożywania
posiłków na świeżym powietrzu. Jeżeli spożywanie posiłków na świeżym
powietrzu zostanie zawieszone:
– Klienci nie mogą siedzieć w obrębie konstrukcji przydrożnych. Należy
usunąć lub zabezpieczyć wszystkie stoły i krzesła.
– Należy usunąć wszystkie grzejniki elektryczne z przydrożnych
konstrukcji.
• Jeżeli to możliwe, należy również usunąć wszelkie zadaszenia lub
regularnie usuwać śnieg do czasu odwołania alertu śniegowego.
• W przypadku prognozy opadów co najmniej 30 cm (12"):
– Należy usunąć lub ograniczyć konstrukcje przydrożne, aby uzyskać jak
najmniejszą powierzchnię zabudowy wzdłuż krawężnika.

