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KEY TO NYC: SZCZEPIENIA PRZECIWKO COVID-19
wymagane przy wejściu do placówek oferujących halowe
usługi rozrywkowe, rekreacyjne, gastronomiczne i fitness
Aby powstrzymać rozprzestrzenianie się COVID-19, miasto Nowy Jork
wdrożyło inicjatywę Key to NYC, w ramach której od niektórych placówek
wymagana jest weryfikacja szczepienia przeciwko COVID-19.
Key to NYC wdrożono z dniem 17 sierpnia 2021 r. w formie edukacji
środowiskowej prowadzonej przez miasto. Egzekwowanie tego wymogu
rozpocznie się z dniem 13 września 2021 r.
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Rodzaje placówek i otoczenia
Jakie placówki muszą żądać okazania potwierdzenie szczepienia?
Od niektórych placówek oferujących halowe usługi rozrywkowe, rekreacyjne, gastronomiczne i
fitness wymaga się weryfikacji potwierdzenia szczepienia osób odwiedzających i pracowników.
Jakie obiekty uznawane są za „halowe”?
Na potrzeby Key to NYC, obiekty „halowe” to obiekty kryte lub posiadające zadaszenie i trzy lub
więcej ścian. Jednakże, w ujęciu Key to NYC, następujące struktury uznawane są za obiekty
plenerowe, a ich operatorów nie dotyczy obowiązek weryfikacji statusu szczepienia:
• struktury wzniesione na chodniku lub na jezdni i całkowicie otwarte od strony chodnika
lub
• plenerowe struktury gastronomiczne zaprojektowane dla pojedynczych grup (np.
plastikowe kopuły) pod warunkiem posiadania odpowiedniej wentylacji umożliwiającej
cyrkulację powietrza.
Jakie obiekty oferujące rozrywki halowe są objęte tym wymogiem?
Kina, hale muzyczne i koncertowe, rozrywki dla osób dorosłych, kasyna, ogrody botaniczne,
komercyjne sale konferencyjne i imprezowe, muzea, akwaria, zoo, hale sportowe i kryte
stadiony, ośrodki konferencyjne i wystawowe, hotelowe sale konferencyjne i imprezowe, teatry,
kręgielnie, salony gier na automatach, kryte place zabaw dla dzieci, salony bilardowe oraz inne
ośrodki zajęć rekreacyjnych.
Jeżeli lokal dysponuje zarówno przestrzenią krytą jak i przestrzenią plenerową, wymogiem Key
to NYC objęta jest wyłącznie przestrzeń kryta. Lokal wynajęty przez kościół na imprezę o
charakterze religijnym nie podlega wymogom programu Key To NYC na czas trwania tej
imprezy.
Kto musi spełniać wymogi Key to NYC w przypadku, gdy objęty wymogiem lokal zostaje
wynajęty na wesele lub inną imprezę?
Komercyjne lokale konferencyjne i imprezowe oraz hotelowe sale konferencyjne i imprezowe
muszą spełniać wymogi Key to NYC. Obowiązek weryfikacji szczepień gości i personelu
spoczywa na samym lokalu, nie zaś na osobie lub jednostce odnajmującej go.
Jakie rodzaje lokali gastronomicznych muszą spełniać wymogi Key to NYC?
Wymogi obowiązują w odniesieniu do wymienionych poniżej lokali, chyba że oferują one
wyłącznie posiłki na wynos lub z dostawą:
• wszystkie lokale należące do programu ocen Departamentu Zdrowia i Higieny
Psychicznej Miasta Nowy Jork (NYC Department of Health and Mental Hygiene)
serwujące posiłki lub napoje wewnątrz lokalu, w tym m.in.:
o restauracje
o bary
o kawiarnie
o kluby nocne
o placówki gastronomiczne w hotelach, na uczelniach wyższych i uniwersytetach
oraz w centrach handlowych
o cafeterie
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placówki serwujące posiłki pod dachem w kompleksach gastronomicznych, w tym w
hotelach i centrach handlowych
firmy oferujące usługi cateringowe na miejscu
sklepy spożywcze, rynki artykułów spożywczych, winiarnie i inne spożywcze punkty
detaliczne podlegające przepisom Departamentu Rolnictwa i Rynku stanu Nowy Jork,
jeżeli serwują posiłki w obszarach krytych.

Obiekty oferujące jedynie posiłki na wynos, z dostawą lub serwujące posiłki na zewnątrz muszą
odpowiednio usunąć lub odgrodzić (np. za pomocą oznakowania lub taśmy) wszelkie ustawione
wewnątrz stoliki, krzesła i inne meble wykorzystywane przez klientów do spożywania posiłków
w lokalu, tak aby uniemożliwić ich wykorzystywanie.
Czy spożywcze punkty detaliczne takie jak sklepy spożywcze, winiarnie czy inne rynki
artykułów spożywczych mają obowiązek weryfikacji potwierdzenia szczepienia?
Tylko w odniesieniu do klientów spożywających posiłki wewnątrz lokalu. Na przykład, sklep
spożywczy lub winiarnia oferujące klientom stoliki i krzesła do spożywania posiłków wewnątrz
lokalu musi zweryfikować potwierdzenie szczepienia wszystkich klientów korzystających z tego
obszaru, jeżeli firma zdecyduje się go udostępnić.
Jakie obiekty oferujące usługi fitness są objęte tym wymogiem?
Standardowe siłownie i ośrodki fitness, hotelowe siłownie i ośrodki fitness, uczelniane siłownie i
ośrodki fitness; studia yogi, Pilates, taneczne i baletowe; siłownie bokserskie i kickbockerskie;
zajęcia fitness boot camp; kryte baseny, kryte korty tenisowe i tenisowe hale łukowe, kryte
lodowiska, sale CrossFit lub do innego rodzaju ćwiczeń pliometrycznych oraz wszelkie inne
ośrodki oferujące grupowe zajęcia fitness w pomieszczeniu.*
*Uwaga: „grupowe zajęcia fitness” zdefiniowane są jako prowadzone przez instruktora zajęcia z
udziałem dwóch (2) lub większej liczby uczestników.
Czy Key to NYC obowiązuje w stosunku do spożywania posiłków, rozrywek i zajęć
fitness w prywatnych domach lub biurach?
Spożywania posiłków, rozrywki i zajęcia fitness organizowane w poniższych placówkach nie są
objęte wymogiem Key to NYC:
• prywatne budynki mieszkalne, w których są one dostępne wyłącznie dla mieszkańców
• budynki biurowe, których pomieszczenia są dostępne wyłącznie dla pracowników
• przedszkola i szkoły do 12 klasy
• kluby seniora
• kluby osiedlowe
• programy opieki nad dzieckiem
Czy Key to NYC obowiązuje również w odniesieniu do zwykłych punktów detalicznych,
takich jak sklepy spożywcze lub sklepy z zabawkami?
Nie. Jeżeli placówka jest jedynie punktem detalicznym, nie jest objęta obowiązkiem weryfikacji
potwierdzenia szczepienia.
Jakie zasady obowiązują w odniesieniu do lokalu dysponującego zarówno przestrzenią
krytą, jak i plenerową?
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Jeżeli lokal dysponuje zarówno przestrzenią krytą, jak i plenerową (np. halowy ośrodek fitness z
otwartym basenem lub muzeum z wewnętrzną i zewnętrzną częścią wystawową dostępną dla
odwiedzających), wymogi Key to NYC dotyczą jedynie części krytych.
Jakie zasady obowiązują w odniesieniu do placówki wykorzystywanej w charakterze
lokalu wyborczego?
W stosunku do wchodzących do lokalu wyborców, osób towarzyszących wyborcom oraz
obserwatorów wyborów nie obowiązuje wymóg weryfikacji potwierdzenia szczepienia.
Weryfikacja potwierdzenia szczepienia
Kto musi okazać potwierdzenie szczepienia?
Potwierdzenie szczepienia muszą okazać pracownicy, klienci, stażyści, podwykonawcy oraz
ochotnicy w placówkach podlegających wymogom Key to NYC. Firmy mogą przechowywać
rejestr osób, które okazały już potwierdzenie szczepienia, aby uniknąć konieczności
okazywania go przy każdorazowym wejściu do placówki. Nie trzeba odnotowywać żadnych
informacji o charakterze medycznym, można natomiast przechowywać elektroniczny lub
papierowy rejestr zawierający dane takie jak imię i nazwisko klienta, rodzaj okazanego
potwierdzenia szczepienia, datę okazania tego potwierdzenia oraz imię i nazwisko pracownika,
który dokonał weryfikacji potwierdzenia. Jeżeli firma zadecyduje o prowadzeniu rejestru zamiast
żądania od stałych klientów okazywania potwierdzenia przy każdorazowej wizycie, należy to
uwzględnić w formie protokołu operacyjnego firmy w zakresie wdrażania i egzekwowania
wymogów Key To NYC.
Czy należy zweryfikować potwierdzenie szczepienia od podwykonawców, którzy nie
mieszkają w mieście Nowy Jork?
Tak.
Jakie wymogi obowiązują w odniesieniu do osób w wieku poniżej 12 lat, którym nie
przysługują szczepienia w Nowym Jorku?
Osoby w wieku poniżej 12 lat mogą wejść do placówek objętych wymogiem Key To NYC bez
okazania potwierdzenia szczepienia pod warunkiem, że będą mieć założoną maseczkę przez
cały czas pobytu w lokalu, gdy nie jest możliwe utrzymywanie sześciostopowej odległości od
innych osób, wyjątek stanowi tu spożywanie posiłków i napojów.
Jakie wymogi obowiązują w odniesieniu do osób powyżej 12 lat odwiedzających
placówkę w ramach wycieczki szkolnej lub programu po zajęciach w szkole?
Osoby powyżej 12 lat mogą wejść do placówek objętych wymogiem Key to NYC bez
okazywania potwierdzenia szczepienia, jeżeli wejście odbywa się w ramach wycieczki szkolnej
lub programu po zajęciach w szkole sponsorowanego przez szkołę lub agencję miejską, pod
warunkiem, że będą mieć założoną maseczkę przez cały czas, gdy nie jest możliwe
utrzymywanie sześciostopowej odległości od innych osób.
Czy klientom wolno korzystać z łazienki lub przebierać się w przebieralni bez okazywania
potwierdzenia szczepienia?
Tak, pod warunkiem, że będą mieć założoną maseczkę przez cały czas, gdy nie jest możliwe
utrzymywanie sześciostopowej odległości od innych osób.
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Czy należy weryfikować potwierdzenie szczepienia dostawców?
NIE jest wymagana weryfikacja potwierdzenia szczepienia osób realizujących dostawy lub
odbierających towar, osób, które wchodzą na teren placówki w celu dokonania niezbędnych
napraw lub odbioru towaru, np. posiłku na wynos lub posiłku z dostawą. Te osoby powinny mieć
założoną maseczkę przez cały czas, gdy nie jest możliwe utrzymywanie sześciostopowej
odległości od innych osób.
Jakie wymogi obowiązują w odniesieniu do osób występujących na scenie krytego lokalu
rozrywkowego lub gastronomicznego oraz osób towarzyszących im w ramach regularnie
wykonywanej pracy zawodowej — czy należy zweryfikować ich potwierdzenia
szczepienia?
Tak, jeżeli te osoby są mieszkańcami miasta Nowy Jork lub jeżeli są regularnie zatrudniane
przez lokal objęty wymogiem Key To NYC. Inni wykonawcy oraz osoby towarzyszące
wykonawcom nie muszą okazywać potwierdzenia szczepienia.
Jakie wymogi obowiązują w odniesieniu do profesjonalnych sportowców rywalizujących
w hali lub na krytym stadionie sportowym lub widowiskowym oraz osób towarzyszących
im w ramach regularnie wykonywanej pracy zawodowej — czy należy zweryfikować ich
potwierdzenia szczepienia?
Tak, placówki objęte wymogiem muszą zweryfikować potwierdzenie szczepienia w przypadku
zawodowych sportowców, sportowców akademickich oraz wszelkich osób towarzyszących im w
ramach regularnie wykonywanej pracy zawodowej, chyba że te osoby nie są mieszkańcami
miasta Nowy Jork i wchodzą na teren placówki w celu wzięcia udziału w profesjonalnych lub
akademickich zawodach sportowych. Zawodnicy „domowych drużyn” miasta Nowy Jork muszą
być zaszczepieni, niezależnie od miejsca zamieszkania.

Rodzaje potwierdzenia szczepienia
Jakie rodzaje potwierdzenia szczepienia są wystarczające?
Potwierdzenie musi uwzględniać podanie przynajmniej jednej dawki szczepionki zatwierdzonej
przez amerykańską Agencję ds. Żywności i Leków lub przez Światową Organizację Zdrowia
bądź inną aktywną potencjalną szczepionką przeciwko COVID-19 (nie placebo) badaną w
ramach prowadzonego na terenie USA badania klinicznego.
• FDA: https://www.fda.gov/emergency-preparedness-and-response/coronavirus-disease2019-covid-19/covid-19-vaccines
• WHO: https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/covid-19vaccines
Odpowiednie potwierdzenie to:
• zdjęcie karty lub karta szczepień CDC
• aplikacja NYC COVID Safe
• aplikacja New York State Excelsior
• cyfrowa Karta szczepień CLEAR, Karta CLEAR Health
• oficjalna karta szczepień
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zdjęcie lub karta szczepień jednej z poniższych szczepionek podanych poza Stanami
Zjednoczonymi1: AstraZeneca/SK Bioscience, Serum Institute of India/COVISHIELD and
Vaxzevria, Sinopharm lub Sinovac.

Co zrobić, jeżeli wchodzący odmawia okazania potwierdzenia szczepienia przy wejściu
do lokalu objętego wymogiem Key To NYC?
Osoba, która odmówi okazania potwierdzenia szczepienia nie może wejść, chyba że chce to
uczynić na krótko i w ograniczonym zakresie (np. w celu skorzystania z ubikacji, odebrania
posiłku, zapłacenia rachunku lub przebrania się w szatni). Wchodząc do lokalu w ww. celu,
osoby te muszą mieć założoną maseczkę przez cały czas, gdy nie jest możliwe utrzymywanie
sześciostopowej odległości od innych
Jakie informacje muszą zawierać międzynarodowe karty szczepień?
Potwierdzenie szczepienia podanego poza USA może mieć formę oficjalnej karty szczepień,
uwzględniającej następujące informacje:
• imię i nazwisko
• data urodzenia
• nazwa szczepionki (np. AstraZeneca/SK Bioscience)
• data(-y) podania szczepionki
• placówka, w której podano szczepionkę lub dane osoby, które ją podały
o W przypadku osób zaszczepionych poza USA, w miejscu placówki podania
szczepionki można wpisać kraj pochodzenia.
Najbardziej aktualne informacje dotyczące szczepionek zatwierdzonych przez Światową
Organizację Zdrowia do użytku w sytuacji kryzysowej dostępne są na stronie internetowej WHO
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/covid-19-vaccines.
Czy należy zweryfikować autentyczność potwierdzenia szczepienia?
Nie.
Co zrobić, jeżeli ktoś pokaże sfałszowaną kartę szczepień?
W przypadku podejrzenia, że okazana karta jest sfałszowana, można to zgłosić dzwoniąc pod
numer 311, lub złożyć skargę w biurze Ministra Sprawiedliwości Stanu Nowy Jork (NYS
Attorney General) na portalu: https://ag.ny.gov/complaint-forms, dzwoniąc pod numer 833-VAXSCAM (833- 829-7226) lub wysyłając e-mail do stanowego Departamentu Zdrowia na
adres STOPVAXFRAUD@health.ny.gov
Czy placówka objęta wymogiem Key to NYC może przyjąć bardziej rygorystyczną
politykę i wymagać, aby personel i wchodzący do lokalu klienci byli całkowicie
zaszczepieni?
Tak. Key to NYC wymaga otrzymania jednej dawki szczepionki przeciwko COVID-19, ale
placówki objęte wymogiem Key to NYC mogą zaostrzyć wymóg dotyczący szczepień do
całkowitego zaszczepienia, powinny jednak w każdym przypadku wziąć pod uwagę
odpowiednie racjonalne ustępstwa.

1

Dane aktualne na dzień 14 sierpnia 2021 r.
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Rodzaje dowodów tożsamości
Czy poza potwierdzeniem szczepienia należy sprawdzić dowód tożsamości?
Tak. Należy poprosić o okazanie dowodu tożsamości z tymi samymi danymi osobowymi, które
zawiera potwierdzenie szczepienia.
Czy weryfikacja tożsamości dotyczy wszystkich osób?
Należy poprosić o okazanie dowodu tożsamości wszystkie osoby, które z wyglądu ukończyły 18
lat i starsze. Kontroli dokumentu tożsamości i potwierdzenia szczepienia należy dokonać
jednocześnie, przy wejściu do lokalu. Można również poprosić o okazanie dowodu tożsamości
osoby w wieku poniżej 18 lat, ale nie jest to wymagane. W przypadku stałych klientów,
posiadanie elektronicznego lub papierowego rejestru dokumentującego okazanie potwierdzenia
szczepienia i dowodu tożsamości zwalnia z obowiązku każdorazowej weryfikacji.
Nie trzeba również sprawdzać dowodu tożsamości osób takich, jak pracownicy lub członkowie
studia fitness bądź instytucji kulturalnej, jeżeli potwierdzenie szczepienia zostało zweryfikowane
w stosunku do posiadanych już danych tej osoby.
Co musi zawierać dowód tożsamości?
Dowód tożsamości musi umożliwiać potwierdzenie, że wchodząca osoba jest osobą, której
dane widnieją na karcie szczepień. Oznacza to, że dowód tożsamości powinien zawierać:
• imię i nazwisko oraz zdjęcie danej osoby; lub
• imię i nazwisko oraz datę urodzenia danej osoby.
Należy zweryfikować imię i nazwisko oraz zdjęcie lub datę urodzenia w odniesieniu do
informacji podanych na potwierdzeniu szczepienia.
Jakie są przykłady dopuszczalnych form dowodu tożsamości?
Przykłady dowodów tożsamości to między innymi
• prawo jazdy
• wydana przez organ państwowy karta identyfikacyjna, inna niż prawo jazdy
• karta identyfikacyjna IDNYC
• paszport
• legitymacja szkolna
Osoby mogą okazywać również kopie posiadanego dokumentu tożsamości, np. w formie
zdjęcia w telefonie lub aplikacji takiej jak NYC Covid Safe, umożliwiającej im wyświetlenie kopii
dokumentu.

Wymagane oznakowanie i dokumentacja
Czy jest wymagane oznakowanie?
Tak. Placówka objęta wymogiem Key To NYC ma obowiązek wywieszenia odpowiedniego
oznakowania z powiadomieniem o wymogu szczepienia w odniesieniu do pracowników i
klientów. Placówka może umieścić znak stworzony przez Departament Zdrowia Miasta Nowy
Jork, który można pobrać ze strony nyc.gov/keytoNYC lub otrzymać go bezpłatnie pocztą
dzwoniąc pod numer 311. Znak dostępny jest w różnych wersjach językowych.
Placówka może również stworzyć własne oznakowanie, o rozmiarach przynajmniej 8.5 x 11 cali
i wielkości czcionki przynajmniej 14 punków, o treści: „Miasto Nowy Jork wymaga, aby personel
i wchodzący do lokalu klienci w wieku 12 lat i powyżej byli zaszczepieni przeciwko COVID-19.
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Informacje dotyczące bezpłatnej szczepionki przeciwko COVID-19 można uzyskać na stronie
nyc.gov/vaccinefinder lub dzwoniąc pod numer 877-VAX-4NYC (877-829-4692). Dodatkowe
informacje dotyczące Key to NYC można uzyskać na stronie nyc.gov/openrestaurants.
Gdzie należy umieścić oznakowanie?
Oznakowanie należy umieścić w miejscu łatwo widocznym dla klientów przed wejściem do
lokalu.
Jakie są wymogi dotyczące prowadzenia dokumentacji?
Należy stworzyć pisemny plan określający sposób weryfikacji potwierdzenia szczepienia
personelu i klientów. Plan ten musi być dostępny do wglądu na miejscu. Firma prowadząca kilka
jednakowych placówek w różnych lokalizacjach może posiadać jeden plan dla wszystkich
posiadanych lokali, należy się jednak upewnić, że kopia planu znajduje się w każdej z lokalizacji
do wglądu podczas inspekcji.
Czy plan wdrożenia może być sporządzony w języku innym niż język angielski?
Nie jest wymagane, aby plan wdrożenia był w języku angielskim. Można napisać plan
wdrożenia w dowolnym języku.
Wdrożenie wg prawa słuszności i racjonalne ustępstwa
Czy należy zapewnić racjonalne ustępstwa na rzecz klientów i pracowników?
Każda firma objęta wymogiem Key to NYC musi brać pod uwagę odpowiednie, racjonalne
ustępstwa, mając na uwadze cele niniejszego regulaminu i kwestię zdrowia publicznego.
Dodatkowe informacje można uzyskać dzwoniąc na infolinię Usług dla Małych Firm (Small
Business Services) pod numer 888-SBS-4-NYC lub odwiedzając stronę internetową
CCHR https://www1.nyc.gov/site/cchr/community/covid-public-places.page aby zapoznać się z
treścią arkuszy informacyjnych CCHR: Key to NYC: Wytyczne dla klientów i pracowników
dotyczące wdrożenia wg. prawa słuszności i Key to NYC: Wytyczne dla firm dotyczące
wdrożenia wg. prawa słuszności.
Gdzie klienci i personel mogą składać skargi dotyczące dyskryminacji?
Wszystkie osoby mają prawo do ochrony przed dyskryminacją i prześladowaniem ze strony
firm. Kontakt z Nowojorskim Komitetem Praw Człowieka (NYC Commission on Human Rights)
za pośrednictwem portalu nyc.gov/HumanRights lub telefonicznie pod numerem 311.

Zasoby dla firm
Czy są dostępne webinaria, aby pomóc w lepszym zrozumieniu tych wytycznych?
Tak. Na stronie nycsmallbizcourses.eventbrite.com należy odnaleźć „Key to NYC Guidelines
and Resources to Help Your Business” (Pomocne firmom wytyczne i zasoby dotyczące Key to
NYC), aby znaleźć zaplanowane wirtualne webinaria, które pomogą w lepszym zrozumieniu
wytycznych i innych pomocnych, dostępnych firmom zasobów.
Czy dostępne są opcje finansowania na pokrycie kosztów związanych z tym nakazem?
Miasto oferuje usługi Ośrodków Rozwiązań Biznesowych NYC (NYC Business Solutions
Centers) zlokalizowanych na terenie pięciu gmin, które mogą pomóc w uzyskaniu dostępu do
bezpłatnych zasobów. Ośrodki te współpracują z ponad 40 pożyczkodawcami i pomogą
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przedyskutować odpowiednie opcje finansowania. Dodatkowe informacje dostępne są na
stronie http://www.nyc.gov/financingassistance lub za pośrednictwem infolinii SBS pod
numerem 888-SBS-4NYC.
Co można zrobić w przypadku konieczności przyjęcia nowych pracowników?
Miejskie Ośrodki Zasobów Ludzkich (Workforce Centers) zlokalizowanie na terenie pięciu gmin
mogą bezpłatnie pomóc w rekrutacji nowych pracowników i szkoleniu zatrudnionego już
personelu. Dodatkowe informacje dostępne są na stronie www.nyc.gov/recruitment lub za
pośrednictwem infolinii SBS pod numerem 888-SBS-4NYC.

Egzekwowanie
Co może zrobić prywatna firma, jeżeli klienci odmawiają współpracy?
Biuro Rozpraw Administracyjnych i Przesłuchań (Office of Administrative Trials and Hearings)
zamieści do 20 sierpnia 2021 r. webinarium (https://www1.nyc.gov/site/oath/conflictresolution/conflict-resolution.page ) dotyczące najlepszych praktyk z zakresu rozwiązywania
konfliktów pomiędzy klientami a firmami. Prywatne firmy mogą dzwonić pod numer 911, aby
zgłosić nagły wypadek lub sytuację, która może stanowić zagrożenie życia lub majątku
osobistego.
W jaki sposób będą egzekwowane wymogi Key To NYC?
Egzekwowanie tych wymogów rozpocznie się z dniem 13 września 2021 r. przez inspektorów
agencji miejskich. Wszyscy inspektorzy, niezależnie od agencji, będą weryfikować
przestrzeganie zgodności z tymi samymi wymogami Key To NYC.
Czy za naruszenia będą nakładane kary?
Począwszy od 13 września 2021 r., placówka niespełniająca wymogów może zostać ukarana
grzywną w wysokości $1.000,00. Powtórne naruszenia mogą spowodować podwyższenie kwoty
kar lub inne formy egzekwowania wymogu.
Gdzie można kierować pytania lub wątpliwości dotyczące inspekcji?
Można dzwonić na infolinię Usług dla Małych Firm 888-SBS-4-NYC.

Szczepienia
Gdzie można uzyskać więcej informacji dotyczących szczepionki przeciwko COVID-19?
Szczepionka przeciwko COVID-19 jest bezpieczna, skuteczna i bezpłatna. Dodatkowe
informacje można uzyskać na stronie nyc.gov/covidvaccine lub dzwoniąc pod numer 311.
Gdzie mogą się zaszczepić pracownicy?
Aby znaleźć ośrodek szczepień należy skorzystać ze strony Wyszukiwania Ośrodków
Szczepień (nyc.gov/vaccinefinder) lub 877-VAX-4NYC (877-829-4692), aby znaleźć pobliską
lokalizację lub umówić się na szczepienie.

9
Polish

