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الحاكم أندرو م .كومو

يوقِّع الحاكم كومو تشريعًا يسمح باستخدام الساحات المحلية لتناول الطعام في الخارج

يمدد التشريع مدة األمر التنفيذي للحاكم الذي كان شريا ًنا حيويًا للمطاعم والحانات
يسمح القانون الجديد بعمل المطاعم على األرصفة المحلية والشوارع المغلقة
وقَّع الحاكم أندرو م .كومو اليوم تشري ًعا ( )S.6353-A/A.7733يسمح للمطاعم باستغالل الساحات المحلية ،مثل األرصفة
والشوارع ،لتناول الطعام في الخارج .يسمح هذا القانون ،الذي صدر ألول مرة بموجب أمر تنفيذي أصدره الحاكم ،للمطاعم
بمواصلة استغالل هذه الساحات العامة لمدة عام آخر في أثناء التعافي من الدمار االقتصادي الناجم عن جائحة (.)COVID-19
قال الحاكم كومو" :إنه في أثناء إعادة بناء والية نيويورك لتكون أفضل مما كانت عليه ،من المهم أن نتعلم مما حدث في
الماضي ونستفيد من هذه الجهود التي ساعدت في نجاة العديد من األعمال التجارية الصغيرة في والية نيويورك في ظل
الجائحة العالمية"" .من خالل تمديد الشريان الحيوي الذي تشتد الحاجة إليه والذي سمح للمطاعم باستغالل الساحات العامة
الخارجية ووضع طاوالت للجلوس بها في أثناء الجائحة ،تؤكد والية نيويورك على أن هذه األعمال التجارية الصغيرة
ستتمكن من مواصلة استغالل هذه الساحات في أثناء العمل على إعادة إعمار إمباير ستيت ودعم إحيائه".
لقد تأثرت المطاعم بشكل خاص جراء الجائحة ،مع مواصلة كفاح العديد منها في أثناء تعافي والية نيويورك .ويعتمد
االستغالل المتواصل للساحات العامة على عمليات الدعم األخرى ال ُمقدمة من الوالية إلى هذه المؤسسات ،وتشمل
برنامج منح التعافي للشركات الصغيرة في ظل جائحة ( COVID-19) (COVID-19 Pandemic Small
 )Business Recovery Grant Programالبالغة قيمته  800مليار دوالر.
سمح األمر التنفيذي للحاكم ،الذي صدر ألول مرة في يونيو  2020وانتهت صالحيته بعد عام ،للمطاعم والحانات بتقديم
األطعمة أو المشروبات إلى زبائنهم في الساحات الخارجية الخاصة بها عندما كانت سعتها الداخلية محدودة .وتم السماح لهذه
المؤسسات تحديدًا بتوسيع األماكن المرخصة لها بحيث يمكنها استغالل الساحات العامة ،مثل األرصفة أو الشوارع المغلقة،
وفقًا للقيود واإلجراءات المعقولة التي تضعها هيئة المشروبات الكحولية في الوالية ،وكذلك خطط السالمة واإلشراف التي
تضعها البلدية المحلية.
مع انتهاء حالة الطوارئ في حاالت الكوارث المعلنة ،يجب تقنين األوامر التنفيذية من خالل الهيئة التشريعية لتظل سارية أو
تعتمد على سلطة تنظيمية أخرى حالية تكون تابعة إلحدى الوكاالت الحكومية .وفي هذه الحالة ،كان التشريع ضروريًا للسماح
لهيئة المشروبات الكحولية ب االحتفاظ بسلطتها بشأن مواصلة استغالل هذه الساحات دون الحصول على موافقة مسبقة.
يجب أن يلبي استغالل المطاعم للساحات العامة الخارجية كل القوانين والقواعد والتوجيهات المحلية والحكومية والفيدرالية
وفقًا للتشريع الموقَّع .ويجب أيضًا أن تحصل المطاعم على تصريح استخدام مؤقت من البلدية التي تتولى مهمة ضمان
استغالل الساحات العامة بطريقة آمنة ومنظمة .وسيتعين على ُمقدمي الطلبات الجدد تقديم إخطار محلي بطريقة تتوافق مع
قانون الوالية لمراقبة المشروبات الكحولية.
"أوجه التحية إلى الحاكم كومو على توقيع التشريع الذي من شأنه تمديد مدة السماح
قالت السيناتور روكسان بيرسود:
ِّ
بمبيعات الطعام والشراب في الساحات الخارجية من أجل استغالل األرصفة واألماكن المجاورة للساحات العامة لعام آخر.

وخالل جائحة ( ،)COVID-19كانت المطاعم تكافح من أجل الحفاظ على فتح أبوابها .ومن دواعي سروري العمل مع
عضوة مجلس النواب التشريعي ،باتريشيا فاهي ،والزمالء لوضع سياسة من شأنها مساعدة العديد من األعمال التجارية
الصغيرة في التعافي من التراجع االقتصادي .وأتوجه بالشكر إلى الحاكم وقادة السلطة التشريعية على التوصل إلى هذا
االتفاق السريع المعني باتخاذ هذا اإلجراء المهم".
قالت عضوة مجلس النواب التشريعي باتريشيا فاهي" :أصبح تناول الطعام في الخارج من خالل استغالل األرصفة
وساحات الشوارع شريانًا حيويًا يحقق أرباحًا ماليًا للمطاعم خالل الجائحة .ولم يساعد المئات من األعمال التجارية الصغيرة
المملوكة محليًا في الحفاظ على استمرار عملها فحسب ،ولكنه أكد أيضًا على كونه نعمة شعبية القتصاداتنا المحلية
و"الشوارع الرئيسية" .وسيسمح هذا التشريع لهذه المطاعم بمواصلة استغالل الساحات الخارجية لمدة عام آخر لمساعدتها في
الحفاظ على فتح أبوابها ،ومواصلة مساعدت ها في استعادة أنشطتها ،وأشيد بقرار الحاكم بشأن تمديد مدة استغالل "الشوارع
المفتوحة" في والية نيويورك".
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