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גאווערנאר ענדרו מ .קאומאו

גאווערנאר  Cuomoשרייבט אונטער געזעץ וואס ערלויבט דאס נוצן פון שטאטישע ערטער פאר
דרויסנדיגע דיינינג
געזעץ פארלענגערט דער גאווערנאר'ס באפעל וואס איז געווען א קריטישע לעבנס-ליניע פאר
רעסטוראנטן און בארס
נייע געזעץ ערלויבט רעסטוראנטן צו אפערירן אויף שטאטישע טראטוארן און פארמאכטע גאסן
גאווערנאר  Andrew M. Cuomoהאט היינט אונטערגעשריבן געזעץ ( )S.6353-A/A.7733וואס וועט
ערלויבן רעסטוראנטן צו נוצן שטאטישע ערטער אזויווי טראטוארן (סיידוואקס) און גאסן פאר דרויסנדיגע
דיינינג .ערשט ערלויבט אונטער אן עקזעקיוטיוו באפעל פונעם גאווערנאר ,טוט דער געזעץ ערלויבן
רעסטוראנטן צו ווייטער נוצן די פאבליק ערטער פאר נאך א יאר דערווייל וואס זיי ערהוילן זיך פון די
עקאנאמישע פארלוסט פון די קאוויד (COVID-19( 19-פאנדעמיק.
"ווי מיר בויען צוריק אויף ניו יארק בעסער ווי פריער ,איז עס וויכטיג אז מיר לערנען זיך פונעם
פארגאנגענהייט און באנוצן זיך מיט די ארבעט וואס האט געהאלפן אזויפיל פון ניו יארק'ס קליינע
ביזנעסער זיך דערהאלטן דורכאויס די גלאבאלע פאנדעמיק ",האט גאווערנאר Cuomo
געזאגט" .דורך פארלענגערן די דרינגענדע לעבנס-ליניע וואס האט ערלויבט רעסטוראנטן צו נוצן
דרויסנדיגע פאבליק ערטער פאר זיץ-ערטער דורכאויס די פאנדעמיק ,טוט ניו יארק ווייטער פארזיכערן
אז די קליינע ביזנעסער וועלן ווייטער קענען נוצן די ערטער דערווייל וואס זיי ארבעטן זיך צו איבערבויען
און שטיצן דאס ווידער-ערוועקונג פונעם עמפייער סטעיט".
רעסטוראנטן זענען ספעציעל אפעקטירט געווארן פונעם פאנדעמיק ,און פיל פון זיי מוטשענען
זיך ווייטער אין דער צייט וואס ניו יארק ערהוילט זיך .דאס ווייטערדיגע באנוץ פון פאבליק
ערטער בויעט אויף אנדערע שטיצע צוגעשטעלט צו די ביזנעסער דורכן סטעיט ,אריינגערעכנט
 $800מיליאן COVID-19 Pandemic Small Business Recovery Grant Program
)קאוויד 19-פאנדעמיק קליינע ביזנעס ערהוילונג גרענט פראגראם(.
ערשט ארויסגעגעבן אין יוני  2020און געפלאנט צו אויסלויפן נאך איין יאר ,האר דער גאווערנאר'ס
עקזעקיוטיוו באפעל ערלויבט רעסטוראנטן און בארס צו סערווירן זייערע קונדן עסן אדער געטראנקן
אויפן ארט אין דרויסנדיגע ערטער דערווייל וואס דער צאל מענטשן וואס מעגן זיין אינערווייניג איז געווען
באגרעניצט .דאס מיינט אז ביזנעסער זענען געווען ערלויבט צו פארברייטערן לייסענסד ערטער צו נוצן
פאבליק פלאץ אזויווי טראטוארן אדער פארמאכטע גאסן ,אויסגעשטעלט צו נארמאלע באגרעניצונגען
און פראצעדורן געשטעלט דורך די סטעיט ליקאר אוטאריטעט און די זיכערהייט און איבערזוכט פלענער
פון די לאקאלע מוניציפאליטעט.
מיט ענדע פון די דערקלערטע אומגליק עמערדזשענסי ,מוז דער עקזעקיוטיוו באפעל ווערן פארשריבן
דורך די לעגיסלאטור צו ווייטער אנהאלטן אדער זיך פארלאזן אויף אנדערע עקזיסטירנדע געזעצליכע

מאכט פון א סטעיט אגענטור .אין דעם פאל ,איז דער געזעץ געווען נויטיג צו ערלויבן די סטעיט ליקאר
אוטאריטעט די מאכט צו ווייטער נוצן די ארט אן פריערדיגע ערלויבעניש.
רעסטוראנט באנוץ פון דרויסנדיגע פאבליק פלאץ מוז נאכקומען אלע פעדעראלע ,סטעיט און לאקאלע
געזעצן און אנווייזונגען ,אין איינקלאנג מיט די אונטערגעשריבענע געזעץ .רעסטוראנטן מוזן אויך האבן א
צייטווייליגע באנוץ פערמיט פונעם מוניציפאליטעט ,וואס דארף פארזיכערן אז די פאבליק פלאץ ווערט
גענוצט אין פארזיכערטע ,און ארגאניזירטע וועג .נייע אפליקאנטן וועלן דארפן צושטעלן קאמיוניטי
מעלדונג אויף אן אופן וואס איז אין איינקלאנג מיט די סטעיט אלקאהאליק געטראנק קאנטראל געזעץ.
סענאטאר  Roxanne Persaudהאט געזאגט" ,איך לויב גאווערנאר 'Cuomoס אונטערשרייבן דאס
געזעץ צו פארלענגערן דרויסנדיגע דיינינג און געטראנק פארקויפן פאר אויפ'ן-ארט באנוץ אויף
טראטוארן און נאנטע שטיקלעך פון שטאטישע לאנד פאר נאך א יאר .דורכאויס די קאוויד19-
פאנדעמיק ,האבן דיינינג איינהייטן זיך געמוטשעט צו בלייבן אפן .עס איז געווען א פארגעניגן צו ארבעטן
מיט אסעמבלי מיטגלידער  Pat Fahyאון מיטארבעטער צו אוועקשטעלן א פאליסי וואס וועט העלפן פיל
קליינע ביזנעסער זיך ערהוילן פון די עקאנאמישע ווייען .איך דאנק גאווערנער  Cuomoאון אונזער
לעגיסלאטיווע פירערס פארן קומען צו א שנעלע צושטימע איבער די וויכטיגע שריט".
אסעמבלי מיטגלידער  Patricia Fahyהאט געזאגט ,דרויסנדיגע דיינינג באנוץ פון טראטואר און גאס
פלאץ איז געווארן א פינאנציעלע לעבנס-ליניע פאר רעסטוראנטן דורכאויס די פאנדעמיק .נישט נאר
האט עס געהאלפן הונדערטע קליינע ביזנעסער אונטער ארטיגע אייגנטומערשאפט בלייבן אפן ,נאר עס
האט אויך באוויזן צו זיין א פאפולערע שטופ פאר אונזערע ארטיגע עקאנאמיעס און 'מעין סטריטס' .דער
געזעץ וועט ערלויבן די רעסטוראנטן צו ווייטער נוצן דרויסנדיגע ערטער פאר נאך א יאר צו העלפן האלטן
זייערע טירן אפן און ווייטער העלפן צוריקקומען צום אלטן ,און איך לויב דעם גאווערנאר פארן
פארלענגערן ניו יארק'ס 'אפענע גאסן'".
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