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 ֿפרַאגעס ָאֿפט געֿפרעגט
 

KEY TO NYC :    דַארף מעןCOVID-19   ֿפַאר  װַאקסינַאציע 

 דרינענדיק דיװערסיע, ֿפַארװַײלּונג, עסן אּון טויגיקַײט בַאשטעטיקּונגען 

 
 Key, ניו יָארק שטָאט לַאנצירט COVID-19ּכדי צּו העלֿפן ָאּפשטעלן די ֿפַארשּפרייטּונג ֿפּון 

to NYC,   װָאס דַארף ַאז עטלעכע גרינדּונגען זָאלן בַאקרעֿפטיקן ַאז ּפערסָאנַאל אּון ,
  .COVID-19ּפַאטרָאנען זַײנען װַאקצינירט קעגן 

 
Key to NYC   מיט שטָאט אױסהַאלט אּון בילדּונג., 2021,  17קּומט ַארױס אין אויגוסט 

  . 2021, 13דּורכֿפיר װעט ָאנהײבן אין סעּפטעמבער 
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 מין גרינדּונגען אּון בַאשטעטיקּונגען 
 

  װעלכע מין ישן דַארֿפן בעטן בַאווַײז ֿפּון װַאקסינַאציע?
גרינדּונגען דַארֿפן איבערקּוקן ַאז זַײנע געסט אּון   טויגיקַײט עטלעכע מין דרינענדיק דיװערסיע, ֿפַארװַײלּונג, עסן אּון 

  ּפערסָאנַאל זַײנען װַאקצינירט. 
 

  װעלכע רױמען זַײנען ֿפַארטרַאכט ַאז "דרינענדיק"? 
 , "דרינענדיק" רױמען זַײנען יענע װָאס הָאבן ַא דַאך ָאדער דרַײ ָאדער מער װענט. Key to NYCֿפַאר צילן ֿפּון 

, די ֿפָאלגנדיקע סטרּוקטּורן זַײנען בַאטרַאכט ַאז דרויסנדיק אּון ָאּפערַאטָארז  Key to NYC, ֿפַאר צילן ֿפּון ָאבער 
 דַארֿפן ניט איבערקוקן װַאקסינַאציע סטַאטּוס: 

 ר סטרּוקטּורן אין ַא טרעעטַאר ָאדער װעג אּון אין גַאנצן גגעֿפענט אין זַײט ַאנטקעגן די טרעעטַאר, ָאדע  •

ַא דרויסנדיק עסן סטרּוקטּור געצײכנט ֿפַאר אינדיװידּועלע ּפַארטייען )ַאזוי װי ּפלַאסטיק קּוּפָאלן(, דערװַײל   •
 דעם קּוּפָאל הָאט ַאדעקװַאט ווענטַאליישַאן ּכדי צּו דערלױבן צירקּולַאציע. 

 
  װעלכע מין דרינענדיק דיװערסיע בַאשטעטיקּונגען דַארֿפט מען אויסֿפָאלגן?

קינָאס, מּוזיק ָאדער קָאנצערט צענטערס, דערװַאקסענער דיװערסיע, קַאסינָאס, בָאטַאניש גערטנער, קָאמערשַאל  
גערטנער, ּפרָאֿפעסיָאנעל סּפָארט ַארענעס אּון  -געשעענישן אּון שימחה צענטערס, מוזייען, ַאקװַאריומס, זָאאָ 

ּון אױסשטעלּונג צענטערס, הָאטעל ֿפַארזַאמלּונג אּון  דרינענדיק סטַאדיָאנען, צּוזַאמענקּומֿפט צענטערס א
געשעעניש רױמען, טעַאטערס, קעגליעשּפיל ליקעס, ַארקַאדעס, דרינענדיק שּפילן ערטער, ביליַארדס צענטערס,  

  אּון ַאנדערע ֿפַארװַײלּונג שּפילן צענטערס.
 

 Key toאױב ַא צענטער הָאט דרינענדיק אּון דרויסנדיק טײלן, בלױז דעם דרינענדיק טײל איז ֿפַארדעקט בַײ די 
NYC   .אױב ַא צענטער איז געדינגט בַײ ַא געטערּונג הײם ֿפַאר ַא רעליגיעזער געשעעניש, עס איז ניט   ֿפָאדערּונגען

 די געשעעניש. ֿפָאדערּונגען במשך   Key to NYCֿפַארדעקט בַײ די 
 

ַא ֿפַארדעקט ָארגַאניזם איז געדינגט ֿפַאר ַא חתונה ָאדער  װען    Key to NYCװער דַארֿפף אויסֿפָאלגן מיט 
 ַאנדערער געשעעניש? 

  
קָאמערשַאל געשעענישן אּון שימחה צענטערס, ַאזױ װי הָאטעל ֿפַארזַאמלּונג אּון געשעעניש רױמען, דַארֿפן  

די ֿפַארַאנטװָארלעכקַײט ֿפַאר איבערקּוקן ַאז געסטס אּון ּפערסָאנַאל זַײנען  .Key to NYCאויסֿפָאלגן מיט 
  װַאקצינירט איז מיט דעם צענטער, ניט מיטן ּפערזָאן ָאדער ָארגַאניזם װָאס דינגט דעם רױם.

 
 ?  Key to NYCװעלכע מין שּפַײז בַאדינּונג גרינדּונגען דַארֿפן אויסֿפָאלגן מיט 

  :ַאּוט ָאדער בלױז צּושטעלּונג - סַײדן זײ צּושטעלן טײקָאלגנדיקע דַארֿפן אויסֿפָאלגן, די ֿפ 

 Mentalאּון  NYC Department of Healthַאלע שּפַײז בַאדינּונג גרינדּונגען װָאס זַײנען ַא טײל ֿפּון דעם  •
Hygiene  טרינקען בַאדינּונג,  רעסטָארַאן גרַאדן ּפרָאגרַאם װָאס צּושטעלן דרינענדיק עסן ָאדער

 ַארַײנגענּומען: 
o  רעסטָארַאנען 
o  בַארן 
o  קַאװע קרעמער 
o  נַאכט קלובן 
o עסן גרינדּונגען אין הָאטעלס אּון אּוניװערסיטעטן, אּון מָאלס 
o  קַאֿפעטעריעס  

 ביזנעס װָאס ָאּפערירן דרינענדיק זיצן אין שּפַײז צענטערס, ַארַײנגענּומען הָאטעלס אּון מָאלס.  •

 לָאקַאלן קַאטערינג בַאדינען -ביזנעס װָאס צּושטעלן אין  •

שּפַײזקרעמער, שּפַײז מערקן, בָאָאדעגַאס אּון ַאנדערע עסן לַאחדימניקעס װָאס זַײנען רעגּולירט בַײ דעם   •
New York State Department of Agriculture and Markets ּפלַאץ  -אױב זײ צּושטעלן דרינענדיק אין

 עסן ערטער. 
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ַאּוט, צּושטעלּונג ָאדער דרויסנדיק עסן, קײן דרינענדיק טישן, שטּולן ָאדער  -ױב ַא גרינדּונג צּושטעלט בלױז טײקא
ַאנדערע צּושַאנצן בַאנּוצט בַײ ּפַאטרָאנען ֿפַאר דרינענדיק עסן דַארֿפן זַײן בַאזַײטיקט ָאדער ֿפַארשּפַארטן )צ.ב. מיט  

  לן ניט זַײן ֿפַארַאן ֿפַאר ניצן. צײכענען ָאדער קלעּפבַאגד( זײ זאָ 
 

ַא שּפַײז צּושטעלער ַאזוי װי ַא שּפַײזקרָאם, בָאדעגַא ָאדער שּפַײז מערק דַארף איבערקּוקן בַאווַײז ֿפּון  
 ווַאקצין? 

בָאדעגַא  צּום בַײשּפיל, ַא שּפַײזקרעם ָאדער  בלױז ֿפַאר ּפַאטרָאנען װָאס ניצן ַא געגנט ֿפַאר זיצן דרינענדיק עסן. 
װָאס צּושטעלט װָאס צּושטעלן טישן אּון שטּולן ֿפַאר ּפַאטרָאנען זָאלן זיצן אּון עסן אינעווייניק דַארֿפן איבערקּוקן  

דעם ביזנעס קלײב אױס צּו הַאלטן די געגנט    \, אױ \ בַאווַײז ֿפּון װַאקסינַאציע ֿפַאר קײן ּפַאטרָאנען װָאס ניצן די גע
 געעֿפנט. 

 
 ויגיקַײט צענטערס דַארֿפן אויסֿפָאלגן? װעלכע מין ט

סּפָארטזַאלן אּון טויגיקַײט צענטערס; הָאטעל סּפָארטזַאלן אּון טויגיקַײט צענטערס; סּפָארטזַאלן אּון טויגיקַײט  
ס  צענטערס אין הױכער בילדּונג אינסטיטּוציעס; יָאגַא, ּפילַאטעס, טַאנצן אּון בַאררע סטּודיָאס, בָאקס אּון קיקבָאק
סּפָארטזַאלן; טויגיקַײט בּוט קַאמּפס; דרינענדיק שװים בַאסַײן; דרינענדיק טעניס מהירות אּון טעניס בלעזלען;  

גליטשער; קרָאסֿפיט ָאדער ּפליָאמעטריק קעסטלען; אּון ַאנדערע ערטער װָאס הָאבן דרינענדיק  - דרינענדיק אַײז
  גרּוּפע טויגיקַײט לעקציעס.*

 
( ָאדער מער בַאטייליקער געֿפירט בַײ ַאן  2ּוּפע טויגיקַײט לעקציעס" זַײנען דעֿפינירט ַאז צװײ )"גר *בַאמערקּונג:

  אינססטרוקטָאר.
 

Key to NYC   צוּולייגט צּו דרינענדיק עסן, דיװערסיע אּון טויגיקַײט בַאשטעטיקּונגען אין וווינערטער ָאדער
 ָאֿפיסן? 

 Keyדרינענדיק עסן, דיװערסיע אּון טויגיקַײט װָאס געֿפינען זיך אין די ֿפָאלגנדיקע בַאשטעטיקּונגען זַײנען ֿפרַײ ֿפּון 
to NYC: 

 ַאשטעטיקּונגען זַײנען ֿפַארַאנען בלױז ֿפַאר אַײנװױנערּפריווַאט װױנּונג בנינים װען די ב •

 ָאֿפיס בנינים װען די בַאשטעטיקּונגען זַײנען בלױז ֿפַארַאנען ֿפַאר ָאֿפיס ּפערסָאנַאל  •

 שּולעס   12ק דּורך גרַאד - ּפרע •

 סעניָאר צענטערס  •

 קהילה צענטערס  •

 קינד ָאּפהיטּונג ּפרָאגרַאמען  •
 

Key to NYC    צַאצקע אּון  װעש  װי  ַאזוי  עסן,  דרינענדיק  ניט  הָאבן  װָאס  גרינדּונגען  רעטַאיל  צּו  צוּולייגט 
 געשעֿפטן? 

  . נײן. אױב ַא גרינדּונג איז בלױז רעטַאיל, ַאז דעם גרינדּונג דַארֿפט נייט איבערקּוקן בַאווַײז ֿפּון װַאקסינַאציע
 

 דרינענדיק אױן דרויסנדיק טײלן?אּון אױב ַא גרינדּונג הָאט 

אױב ַא גרינדּונג הָאט דרינענדיק אּון דרויסנדיק טײלן )צּום בַײשּפיל, ַא דרינענדיק טויגיקַײט צענטער מיט ַא  

דרויסנדיק שװים בַאסַײן ָאדער ַא מּוזײ מיט דרינענדיק אּון דרויסנדיק רױמען ֿפַאר ּפַאטרָאנען(, בלױז דעם  

  ֿפָאדערּונגען. Key to NYCַארדעקט בַײ די דרינענדיק טײל איז ֿפ

 אּון אױב ַא גרינדּונג איז בַאנּוצט ַאז ַאן ָאּפשיטמּונג ּפלַאץ ֿפַאר ַא װַאלן? 

איר דַארֿפן ניט בַאדַארֿפן בַאווַײז ֿפּון װַאקסינַאציע ֿפַאר קײן אינדיװידּועל װָאס גײט ַארַײן אין ַא גרינדּונג ּכדי צּו  

  ן ַא װײלער, ָאדער איבערקּוקן דעם װַאלן.שטימען, בַאלײט

 
 בַאקרעֿפטיקן בַאווַײז ֿפּון װַאקסינַאציע 

 
 װער דַארף צּושטעלן בַאווַײז ֿפּון װַאקסינַאציע? 
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גרינדּונגען דַארֿפן צּושטעלן    Key to NYCַארבעטער, ּפַאטרָאנען, אינטערנס, קָאנטרַאקטָארס אּון ֿפרַײוויליקער אין 
ביזנעס מעגן הָאבן ַא רעקָארד ֿפּון מענטשן װָאס הָאבן ֿפריער צּוגעשטעלט בַאווַײז ֿפּון   בַאווַײז ֿפּון װַאקסינַאציע. 

ביזנעס   בן דעם דָאקּומענט בַאװַײזן יעדער צַײט דעם מענטש גײט ַארַײן צּום לָאקַאל.װַאקסינַאציע, ליבערשט ֿפּון האָ 
דַארֿפן ניט רעקָארדן קײן מעדיקַאל אינֿפָארמַאציע, ָאבער קענען עלעקטרָאנישע רעקָארדס ָאדער ַא ּפַאּפיר לָאג  

ֿפּון װַאקסינַאציע צּוגעשטעלט, דַאטע װען דעם  װָאס נעם ַארַײן אינֿפָארמַאציע ַאזוי װי קליענט נָאמען, מין בַאווַײז 
אױב ַא ביזנעס קלַײב   בַאווַײז איז צּוגעשטעלט, אּון נָאמען ֿפּון ַארבעטער װעלכער הָאט איבערגעקּוקט דעם בַאווַײז.

געשריבן אין   אױס צו הַאלטן די אינֿפָארמַאציע אין ֿפַײל ַאנשטָאט צּו איבערקּוקן איבערחזרן קליענטן, דָאס דַארף זַײן 
 Key toדעם ביזנעס ּפלַאן װָאס בַאשרַײב דעם ֿפַארדעקט ָארגַאניזם ּפרָאטָאקָאל ֿפַאר מעסטן די ֿפָאדערּונגען ֿפּון 

NYC  . 
 

 איך דַארף בַאקרעֿפטיקן בַאווַײז ֿפּון װַאקסינַאציע ֿפַאר קָאנטרַאקטָארס װָאס לעבן ניט אין ניו יָארק שטָאט? 
  יָא. 

 
 װָאס זַײנען ניט ּפַאסיק ֿפַאר װַאקסינַאציע אין ניו יָארק?    12װָאס געשעט מיט אינדיװידּועלע יּונגער װי 

גרינדּונגען ָאן בַאווַײז ֿפּון װַאקסינַאציע, טרָאגן ַא   Key to NYCמעגן ַארַײנגײן אין  12אינדיװידּועלע יּונגער װי 
ײ קענען ניט הַאלטן זעקס ֿפיס ֿפּון סָאשַאל ווייַטקייט ֿפּון ַאנדערע  מַאסקע, אחוץ װען עסן אּון טרינקען, װען ז

 מענטשן. 
 

שּול  - װָאס זַײנען אין ַא שּול רַײזע ָאדער בַאטײליקן אין ַאן נָאך 12װָאס געשעט מיט אינדיװידּועלע עלטער װי 
    ּפרָאגרַאם?

גרינדּונגען ָאן צּושטעלן בַאווַײז ֿפּון    Key to NYC יָאר ַאלט ָאדער עלטער מעגן ַארַײנגײן אין   12אינדיװידּועלע 
שּול ּפרָאגרַאם צּוגעשטעלט בַײ זײער שּול ָאדער ַא שטָאט  -װַאקסינַאציע װען זײ גײען ַארַײן צּו בַאטײלן אין ַא נָאך 

  ַאנדערע מענטשן. ַאגענציע, טרָאגן ַא מַאסקע װען זײ קענען ניט הַאלטן זעקס ֿפיס ֿפּון סָאשַאל וויַיטקייט ֿפּון 
 

אינדיװידּועלע קענען ניצן דעם בָאדצימער ָאדער ַא לָאקער צימער צּו בַײטן װעש ָאן צּושטעלן בַאווַײז ֿפּון  
  װַאקסינַאציע? 

 יָא, אױב זײ טרָאגן ַא מַאסקע װען זײ קענען ניט הַאלטן זעקס ֿפיס ֿפּון סָאשַאל וויַיטקייט ֿפּון ַאנדערע מענטשן. 
 

  דַארף איבערקּוקן בַאווַײז ֿפּון װַאקסינַאציע ֿפַאר צּושטעלער ָאדער ֿפַארקױֿפערס?איך  
איר דַארֿפן נָאט איבערקּוקן בַאווַײז ֿפּון װַאקסינַאציע ֿפַאר אינדיװידּועלע װָאס מַאכן צּושטעלּונגען ָאדער אױֿפכַאּפן,  

 מַאכן נױטיקע פַארריכטן, ָאדער ֿפַאר אינדיװידּועלע װָאס  ֿפַאר אינדיװידּועלע װָאס ַארַײנגײן אין גרינדּונג קדי צּו 
די אינדיװידּועלע דַארֿפן טרָאגן ַא מַאסקע   ַאּוט ָאדער צּושטעלּונג. -אּוֿפהייבן איטעמס ַאזוי װי עסן ָאדער ֿפַאר טײק 

 װען זײ קענען ניט הַאלטן זעקס ֿפיס ֿפּון סָאשַאל וויַיטקייט ֿפּון ַאנדערע מענטשן. 
 

ס געשעט מיט ֿפָארשטעלער װָאס אויסמעקן אין דרינענדיק דיװערסיע צענטערס ָאדער עסן בַאדינּונג  װאָ 
איך דַארף   - גרינדּונג אּון אינדיװידּועלע װָאס בַאלײטן מיט זײ ַאז ַא טײל ֿפּון זײער ַאלגעמײן בַאשעֿפטיקּונג 

 בַאקרעֿפטיקן בַאווַײז ֿפּון װַאקסינַאציע ֿפַאר זײ? 
  Key to NYCיָא, אױב זײ זַײנען אַײנװױנער ֿפּון ניו יָארק שטָאט אּון זַײנען אין ַאלגעמײן בַאשעֿפטיקט בַײ דעם 

קײן ַאנדערער ֿפָארשטעלער, ָאדער מענטש װָאס בַאלײט דעם ֿפָארשטעלער, דַארף ניט צּושטעלן בַאווַײז   גרינדּונג.
  ֿפּון װַאקסינַאציע.

 
עסיָאנעלע ַאטלעטן װָאס אויסמעקן אין ַא דרינענדיק געגנט ֿפּון ַא ססּפָארט סטַאדיָאן  װָאס געשעט מיט ּפרָאֿפ 

איך    -ָאדער ַארענע אּון אינדיװידּועלע װָאס בַאלײטן מיט זײ ַאז ַא טײל ֿפּון זײער ַאלגעמײן בַאשעֿפטיקּונג  
 דַארף בַאקרעֿפטיקן בַאווַײז ֿפּון װַאקסינַאציע ֿפַאר זײ? 

עקט ָארגַאניזמס דַארֿפן בַאקרעֿפטיקן בַאווַײז ֿפּון װַאקסינַאציע ֿפַאר ּפרָאֿפעסיָאנעלע ַאטלעטן, ַאזױ װי  יָא. ֿפַארד
קָאלעדזש ַאטלעטן, אּון קײן אינדיװידּועלע װָאס בַאלײטן מיט זײ ַאז ַא טײל ֿפּון זײער ַאלגעמײמער בַאשעֿפטיקּונג  

רק שטָאט אּון גײען ַארַײן די ֿפַארדעקט ָארגַאניזם ֿפַארן ציל ֿפּון  אין ניו יאָ  ניטדי אינדיװידּועלע לעבן  סַײדן
ניו יָארק שטָאט "הײם מַאנשַאֿפט"   בַאטײליקן אין ַא ּפרָאֿפעסיָאנעל ָאָאדער קָאלעדזש ַאטלעטיק ֿפַארמעסט.

 לעבן.    שּפילער אּון ּפערסָאנַאל דַארֿפן זַײן װַאקצינירט ריגַארדלעס ֿפּון דעם ּפלַאץ ַאװּו זײ
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  מין בַאווַײז ֿפּון װַאקסינַאציע
 

  װעלכע מין בַאווַײז ֿפּון װַאקסינַאציע זַײנען גענּוגיק? 
 Unitedאינדיװידּועלע דַארֿפן בַאוויַיזן ַאז זײ הָאבן בַאקּומען לּפחות אײן דָאזע ֿפּון ַא װַאקצין אױטָאריזירט בַײ די 

States  d Drug AdministrationFood an   ָאדער בַײ די World Health Organization   קײן ַאקטיװ )ניט  ָאדער
ֿפַאראייניקטע שטַאטן בַאזירט קליניקַאל  װַאקצין קַאנדידַאט װָאס איז ַא טײל ֿפּון ַא  COVID-19ּפלַאסיבָא( 
 אױסּפרּוװ. 

• FDA  :-disease-response/coronavirus-and-preparedness-https://www.fda.gov/emergency
vaccines-19-19/covid-covid-0192 

• WHO  :-19-2019/covid-coronavirus-https://www.who.int/emergencies/diseases/novel
vaccines 

 
  ן בַײ צּושטעלן: גענּוגיק בַאווַײז מעגג זַײן בַאוויז

 װַאקסינַאציע קַארטע  CDCַא בילד ָאדער שװערע קָאּפיע ֿפּון זײער  •

• NYC COVID Safe  ַאּפּפ 

• New York State Excelsior  ַאּפּפ 

• CLEAR ,דיגיטַאל װַאקצין קַארטעCLEAR   געזּונטערהײט ּפַאס 

 בַאַאמטלעך װַאקצין רעקָארד  •

בַאַאמטלעך װַאקסינַאציע רעקָארד ֿפּון ַא װַאקסין ֿפַארווַאלטן אױסער  ַא בילד ָאדער שװערע קָאּפיע ֿפּון ַא   •
  ,AstraZeneca/SK Bioscience:1די ֿפַאראייניקטע שטַאטן ֿפַאר אײן ֿפּון די ֿפָאלגנדיקע װַאקסינען 

Serum Institute of India/COVISHIELD   אּוןVaxzevria, Sinopharm,  ָאדער Sinovac.  
 

 גרינדּונג? Key to NYCװָאס געשעט מיט ַאן אינדיװידּועל ָאּפזָאגט צּושטעלן בַאווַײז ֿפּון װַאקסינַאציע אין ַא 
ַאן אינדיװידּועל װָאס ָאּפזָאגט צּושטעלן בַאווַײז ֿפּון װַאקסינַאציע מעג ניט ַארַײנגײן אחוץ ֿפַאר זײער גיך אּון  

ָאדצימער, אּוֿפהייבן עסן, בַאצָאלן ַא רעכענּונג, ָאדער זיך בַײטן אין ַא לָאקער  בַאגרענעצט צילן )ַאזוי װי ניצן דעם ב
װען ַארַײנגײן אין ַא צענטער ֿפַאר די צילן, די אינדיװידּועלע דַארֿפן טרָאגן ַא מַאסקע װען זײ קענען ניט   צימער(. 

 הַאלטן זעקס ֿפיס ֿפּון סָאשַאל וויַיטקייט ֿפּון ַאנדערע מענטשן
 

  װעלכע אינֿפָארמַאציע דַארף ַארַײננעמען ַאן אינטערנַאציָאנַאל װַאקסינַאציע קַארטע? 
בַאווַײז ֿפּון װַאקסינַאציע ֿפַארווַאלטן אױסער די ֿפ"ש,מעג זַײן בַאוויזן בַײ ַא בַאַאמטלעך איממּוניזַאציע רעקָארד װָאס נעם  

  ַארַײן די ֿפָאלגנדיקע: 

   נָאמען ערשטן אּון משּפחה  •

  געבּורט דַאטע •

  (  AstraZeneca/SK Bioscience װַאקצין ּפרָאדּוקט נָאמען )צ.ב: •

  דַאטע)ס( װען ֿפַארווַאלטן •

  ּפלַאץ ַאװּו די װַאקצין איז ֿפַארווַאלטן ָאדער ּפערזָאן װָאס הָאט ֿפַארווַאלטן די װַאקצין.  •
o ד ֿפּון שטַאם מעג זַײן ֿפַארשריבן ַאז דעם  ֿפַאר מענטשן װַאקסינַאטעד ַארױס די ֿפ"ש, דעם לַאנ

 ּפלַאץ ַאװּו די ווַאקצין איז ֿפַארװַאלטן. 
 

, ֿפַאררּוֿפט זיך  WHOֿפַאר די מערסט דערהַײנטיקט אינֿפָארמַאציע װעגן װַאקצינען אױטָאריזירט ֿפַאר נויטֿפַאל ניצן בַײ די 
covid-coronavirus-.int/emergencies/diseases/novelhttps://www.who/2019-אין  װעבּפלַאץ  WHOצּו די  

.vaccines-19 
 

 איך דַארף בַאקרעֿפטיקן ַאז די בַאווַײז ֿפּון װַאקסינַאציע איז עכט? 
 נומער 

 
  אּון אױב עמעצן דערלַאנגט ַא ֿפַאלש װַאקסינַאציע קַארטע?

 
 . 2021, 14גיייק ֿפּון אויגוסט  1

https://www.fda.gov/emergency-preparedness-and-response/coronavirus-disease-2019-covid-19/covid-19-vaccines
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/covid-19-vaccines
https://www.fda.gov/emergency-preparedness-and-response/coronavirus-disease-2019-covid-19/covid-19-vaccines
https://www.fda.gov/emergency-preparedness-and-response/coronavirus-disease-2019-covid-19/covid-19-vaccines
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/covid-19-vaccines
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/covid-19-vaccines
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/covid-19-vaccines
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/covid-19-vaccines
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  ָאנקלינגען  בײַ   בַאריכטן  עסס  מעגן איר   קַארטע,  װַאקסינַאציע ֿפַאלש  אַ   דערלַאנגט עמעצן   ַאז  חשד אַ  הָאבן איר  אױב
 דּורך:  בַאקלָאג   אַ  ֿפָארלײגן  בײַ  General Attorney NYS דעם   בַאריכטן ,311

 forms-https://ag.ny.gov/complaint ,  ָאנקלינגען SCAM-VAX-833 (7226-829 -833 ,)  אי  ַאן שיקן  ָאדער -
 STOPVAXFRAUD@health.ny.gov אין Health of Department state דעם   צּו ײלמ

 
גרינדּונג מעג ַאדָאּפטירן ַא שטַארקער ּפָאליסי אּון ֿפָאדערן ַאז ּפערסָאנַאל אּונ ּפַאטרָאנען    Key to NYCַא 

 זָאלן זַײן װַאקצינירט אין גַאנצן ּכדי צּו ַארַײנגײן אין מַײן גרינדּונג? 
קסין,    COVID-19ֿפָאדערט אײן דָאזע ֿפּון א   Key to NYC יָא.  ן מעגן װַײטער  גרינדּונגע Key to NYCָאבער װא 

ֿפָאדערּונגען אּון ֿפָאדערן ֿפּול װַאקסינַאציע, ָאבער, ַאז שטענדיק, דַארֿפן בַאטרַאכטן װעגן   Key to NYCגײן ֿפּון די 
 ּפַאסיקע סייכלדיקע בַאהױזּונגען.   

 
 

  מין בַאווַײז ֿפּון אידענטיֿפיקַאציע
 

 אידענטיֿפיקַאציעס ַאחוץ בַאווַײז ֿפּון װַאקסינַאציע? איך דַארף איבערקּוקן ַאנדערע  

ַאז דעם בַאווַײז ֿפּון װַאקסינַאציע דַארף אױך   אידענטיֿפיקַאציע װָאס ֿפַארטרָאגט די זעלבע אידענטיֿפיצירן אינֿפָארמַאציע יָא.
 זַײן צוגעשטלעט.

 
 איך דַארף איבערקּוקן אידענטיֿפיקַאציע ֿפַאר ַאלעמען? 

די אידענטיֿפיקַאציע דַארף זַײן   יָאר ַאלט ָאדער עלטער. 18ן איבערקּוקן אידענטיֿפיקַאציע ֿפּון ַאלע װָאס אויסמעקן איר דַארֿפ
איבערגעקּוקט אין דעם זעלבן צַײט ַאז מען קּוק איבער בַאווַײז ֿפּון װַאקסינַאציע אין ַארַײנגַאנג צּו ַא דרינענדיק רױם.אין 

איר דַארֿפן   יָאר ַאלט ָאבער מען דַארֿפן עס ניט טָאן. 18ּוקן אידענטיֿפיקַאציע ֿפַאר אינדיװידּועלע אייבערקמעגןדערצּו, איר 
ניט איבערקּוקן אידענטיֿפיקַאציע ֿפּון איבערחזרן קליענטן ֿפַאר יעדע װיזיט אױב איר הָאבן עלעקטרָאנישע ָאדער ּפַאּפיר 

 ֿפריערדיק צּוגעשטעלט בַאווַײז ֿפּון װַאקסינַאציע אּון אידענטיֿפיקַאציע. רעקָארדס װָאס בַאװַײזן ַאז די קליענטן הָאבן

  

װָאס איז מער, איר דַארֿפן ניט איבערקּוקן אידענטיֿפיקַאציע ֿפַאר מענטשן, ַאזוי װי ַארבעטער ָאדער מיטגלידער ֿפּון ַא  
ֿפּון װַאקסינַאציע איז ֿפַארגלַײכט מיט אידענטיטעט   טויגיקַײט סטּודיָא ָאדער קּולטּורעל אינסטיטּוציע, אױב דעם בַאווַײז

  רעקָארדס איר הַאלטן שױן ֿפַאר דעם מענטש.

 
 װָאס דַארף הַאלטן די אידענטיֿפיקַאציע? 

ֿפַארגלַאנצט  די אידענטיֿפיקַאציע דַארף אַײך דערלױבן צּו ֿפעסטיקן ַאז די ּפערזָאן װָאס בעט ַארַײנגַאנג איז די זעלבע ּפערזָאן 
 אין בַאווַײז ֿפּון װַאקסינַאציע.דָאס מײנט ַאז די אידענטיֿפיקַאציע דַארף הָאבן:

 דעם נָאמען ֿפּון דעם אינדיװידּועל אּון ַא בילד ֿפּון דעם אינדיװידּועל; ָאדער  •

 דעם נָאמען ֿפּון דעם אינדיװידּועל אּון דעם אינדיװידּועל געבּורט דַאטע. •

 ֿפַארגלַײכן דעם נָאמען אּון בילד ָאדער געבּורט דַאטע מיט דעם בַאװיזן אין בַאווַײז ֿפּון װַאקסינַאציע.איר מּוזן ַאז 

  

 װעלכע זַײנען בַײשּפילן ֿפּון ּפַאסיק ֿפָארמען ֿפּון אידענטיֿפיקַאציע? 

  יט בַאגרענעצט צּו:בַײשּפילן ֿפּון ּפַאסיק ֿפָארמען ֿפּון אידענטיֿפיקַאציע ַארַײננעמען ָאבער זַײנען נ

  שָאפער ליצענץ  •

  קַארטע IDשָאפער רעגירּונג  -ניט •

• IDNYC קַארטע 

  ּפַאסּפָארט •

 קַארטע  IDשּול ָאדער ַארבעטן  •

אינדיװידּועלע מעגן אױך בַאװַײזן קָאּפיעס ֿפּון זַײן אידענטיֿפיקַאציע דָאקּומענט, ַארַײנגענּומען ַא בילד אין זַײן טעלעֿפָאן  
 װָאס דערלױבט זײ צּו בַאװַײזן ַא קָאּפיע ֿפּון דעם דָאקּומענט.   NYC Covid Safeיצן ַאן ַאּפּפ ַאזױ װי ָאדער בַײ נ

 
 

  געֿפָאדערט שילדן אּון דָאקּומענטן
 

https://ag.ny.gov/complaint-forms
file:///C:/Users/KKelly1/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/8D0KS8U8/STOPVAXFRAUD@health.ny.gov
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 עס איז דָא ַא געֿפָאדערט סיגנַאגע? 
דַארף שטעלן ַא שילד װָאס ָאנזָאגט ַארבעטער אּון ּפַאטרָאנען    Key to NYCיָא. ַא גרינדּונג ֿפַארדעקט בַײ דעם 

 NYC Healthַא גרינדּונג מעג אּוֿפשטעלן ַא שילד בַאשַאֿפן בַײ דעם  װעגן די װַאקסינַאציע ֿפָאדערּונג.
Department װָאס איז ֿפַארַאנען ָאנלַײן אין ,nyc.gov/keytoNYC   װָאס װעט אַײך שיקן  311ָאדער בַײ ָאנקלינגען ,

 דעם שילד ֿפרַײ.דעם שילד איז ֿפַארַאנען אין ֿפילטייליק שּפרַאכן.  
 

, ניצן לּפחות  אינטשעס  x 11 8.5 ַא גרינדּונג מעג אױך בַאשַאֿפן זַײן אײגענער שילד, װעעלכער דַארף זַײן לּפחות 
14-point " :ל אּון קליענטן ֿפָאנט, אּון ַארַײננעמען דעם טעקסט יָאר ָאדער    12ניו יָארק שטָאט ֿפָאדערט ּפערסָאנא 

קצינירט קעגן  נ װא  הגײן אין די גרינדּונג.  COVID-19עלטער צּו זײ  רײ  קּומען א    . ּכדי צּו א  װּו צּו בא  צּו אויסגעֿפינען א 
קצין  COVID-19ֿפרײ     4NYC-VAX-877ָאנקלינגט ָאדער   nyc.gov/vaccinefinderװיזיט װא 

ציע װעגן  . (4692-829-877)  ר מער אינֿפָארמא   nyc.gov/keytoNYC, װיזיט Key to NYCֿפא 
 

 ַאװּו דַארף איך אױֿפשטעלן דעם שילד? 
דעם שילד דַארף זַײן אױֿפגעשטעלט אין ַאן ָארט װָאס איז גרינג קענטיק בַײ ּפַאטרָאנען אײדער זײ ַארַײנגײן אין  

  ט. דרינענדיק געגנ
 

  װעלכע דָאקּומענטן דַארף איך הָאבן? 
איר דַארֿפן הָאבן ַא שריֿפטלעך רעקָארד װָאס בַאשרַײבט װי ַאזױ איר װעלן איבערקּוקן בַאווַײז ֿפּון װַאקסינַאציע ֿפַאר  

ַא ֿפַארדעקט ָארגַאניזם   דּורכקוק. ּפערסָאנַאל אּון ּפַאטרָאנען. דעם רעקָארד דַארף זַײן אין ָארט אּון ֿפַארַאנען ֿפַאר 
װָאס ָאּפערירט די זעלבע מין ֿפַארדעקט לָאקַאלן אּון ֿפילטייליק בַאגעגענּונגען מעג הָאבן אײן ּפלַאן װָאס צּולייגט צּו  

 נּונג ַאז עס  ַאלע בַאגעגענּונגען ָאבער דַארף ֿפַארזיכערן ַאז ַא קָאּפיע ֿפּון דעם ּפלַאן איז געהַאלטן אין יעדע בַאגעגע
 קען זַײן ּפרָאדּוצירט במשך ַא דּורכקוק. 

 
 קען איך שרַײבן מַײן מעסטן ּפלַאן אין ַא שּפרַאך ַאנדערש װי ענגליש? 

 עס איז ניט געֿפָאדערט ַאז דעם שריֿפטלעך מעסטן ּפלַאן זָאל זַײן געשריבן אױף ענגליש. איר מעגן שרַײבן 
 שּפרַאך. אַײער מעסטן ּפלַאן אין קײן 

 

 גערעכטיק מעסטן אּון סייכלדיקע בַאהױזּונגען 
 

  איך דַארף צּושטעלן קײן סייכלדיקע בַאהױזּונגען ֿפַאר ּפַאטרָאנען אּון ַארבעטער?
ביזנעס דַארף בַאטרַאכטן ּפַאסיקע סייכלדיקע בַאהױזּונגען, הַאלטן אין מיינּונג די צילן הינטן    Key to NYCיעדער 

  Small Business Servicesֿפַאר װַײטערדיק אינֿפָארמַאציע, ָאנקלינגט די  די ּפָאליסי אּון ּפּובליש געזּונטערהַײט.
װעבּפלַאץ   CCHRָאדער װיזיט  SBS-4NYC-888הָאטלַײן אין 

ֿפַאקט   CCHR אּון לײענט placespage-public-https://www1.nyc.gov/site/cchr/community/covid אין 
גַײדַאנס  :Key to NYC  אּון  דַאנס ֿפַאר קליענטן אּון ַארבעטער װעגן גערעכטיק מעסטן גײַ  :Key to NYCזַײטלען:

 .ֿפַאר ביזנעס װעגן גערעכטיק מעסטן 
 

 ַאװּו מעגן ּפַאטרָאנען ָאדער ּפערסָאנַאל מַאכן בַאקלָאגן װעגן דיסקרימינַאציע? 
 NYCקָאנטַאקטירט די  מענטשן הָאבן ַא רעכט צּו זַײן ֿפרַײ ֿפּון דיסקרימינַאציע ָאדער ּפלָאגן ֿפּון ביזנעס. 

Commission on Human Rights אין NYC.gov/HumanRights  311ָאדער דּורך . 
 
 

  רעסורסן ֿפַאר ביזנעס 
 

  עס זַײנען דָא װעבינַארס ֿפַארַאנען מיר צּו העלֿפן ֿפַארשטײן די גַײדַאנס?
 Key to NYC Guidelines and Resources to“זוך  אּון  Visit  nycsmallbizcourses.eventbrite.comיָא. 

Help Your Business” ינַארס װָאס װעלן אַײך ֿפירן דּורך די גַײדלַײנס  ּכדי צּו געֿפינען קּומענדיקע װירטּועלע װעב
  אּון ַאנדערע רעסורסן ֿפַארַאנען צּו העלֿפן אַײער ביזנעס.

 
  עס איז דָא קײן ֿפינַאנצינג מיר צּו העלֿפן מיט װַײטערדיק קָאסטן בַאצױגן מיט דעם מַאנדַאט? 

https://www1.nyc.gov/site/doh/covid/covid-19-vaccines-keytonyc.page
https://vaccinefinder.nyc.gov/
https://vaccinefinder.nyc.gov/
https://vaccinefinder.nyc.gov/
https://www1.nyc.gov/site/doh/covid/covid-19-vaccines-keytonyc.page
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www1.nyc.gov/site/cchr/community/covid-public-places.page%23top&data=04|01|KCocklin@cityhall.nyc.gov|81f3461bc4fc45ea500208d961ae0e72|35c828166c56443bbaf68312163cadc1|0|0|637648222448658070|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=|1000&sdata=ZdIa6inOFp1Llitrk14TwZLNq+k1Y4eL6vCB7MYP9J8=&reserved=0=0
https://www1.nyc.gov/assets/cchr/downloads/pdf/materials/KeyToNYC_FactSheet-CustomerEmployee.pdf
https://www1.nyc.gov/assets/cchr/downloads/pdf/materials/KeyToNYC_FactSheet-CustomerEmployee.pdf
https://www1.nyc.gov/assets/cchr/downloads/pdf/materials/KeyToNYC_FactSheet-CustomerEmployee.pdf
https://www1.nyc.gov/assets/cchr/downloads/pdf/materials/KeyToNYC_FactSheet-CustomerEmployee.pdf
https://www1.nyc.gov/assets/cchr/downloads/pdf/materials/KeyToNYC_FactSheet-Business.pdf
https://www1.nyc.gov/assets/cchr/downloads/pdf/materials/KeyToNYC_FactSheet-Business.pdf
https://www1.nyc.gov/assets/cchr/downloads/pdf/materials/KeyToNYC_FactSheet-Business.pdf
https://www1.nyc.gov/site/cchr/index.page
https://www1.nyc.gov/site/cchr/index.page
https://www1.nyc.gov/site/cchr/index.page
https://www.eventbrite.com/o/nyc-department-of-small-business-services-5423713077
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אין די ֿפינף שטָאטטײלן װָאס קענען אַײך העלֿפן ֿפַארבינדן   NYC Business Solutions Centersדי שטָאט הָאט 
מלװות אּון קענען דיסקּוטירן די גערעכטע ֿפינַאנצינג ברירה ֿפַאר   40מיט ֿפרַײ רעסורסןזײ ַארבעטן מיט מער װי 

 הָאטלַײן אין  SBSָאדער ָאנקלינגט די   ingassistancehttp://www.nyc.gov/financגײ צּו  אַײך. 
 888-SBS-4NYC  .צּו לערנען מער  

 
  אּון אױב איך דַארף דינגען מער ּפערסָאנַאל?

זַײנען ֿפַארַאנען אין די ֿפינף שטָאטטײלן אּון קענען אַײך ֿפרַײ ֿפַארבינדן מיט נַײ   Workforce1 Centersדעם שטָאט 
  www.nyc.gov/recruitmentאויסגעֿפינט מער אין  טַאלענט אּון אױך טריינירּונג ֿפַאר אַײער גיייק ּפערסָאנַאל. 

 צּו לערנען מער.  4NYC-SBS-at 888הָאטלַײן   SBSָאדער בַײ ָאנקלינגען די 
 
 

  דּורכֿפיר
 

  װָאס דַארֿפן ּפריווַאט ביזנעס טָאן װען קליענטן ָאּפזָאגן צּו קָאָאּפערירן?
  װעבינַאר  אַ  ּפָאססט  װעט Office of Administrative Trials and Hearingsדי  

(resolution.page-resolution/conflict-https://www1.nyc.gov/site/oath/conflict  )  בַאשטעטיקן בעסערע

. ּפריווַאט  2021, 20בַײ אויגוסט  נֿפליקט רעזָאלּוציעס טרײנירּונג צװישן קליענטן אּון ביזנעס ֿפירּונגען ֿפַאר קאָ 

ּכדי צּו בַאריכטן ַא נויטֿפַאל סיטּוַאציע ָאדער צּושטַאנד װָאס מעג ֿפַארשַאֿפן געֿפַאר   911ביזנעס דַארֿפן ָאנקלינגען 

   אױף לעבן ָאדער ּפערזענלעכער אײגנקײט. 

 
  ֿפָאדערּונגען זַײן דּורכגעֿפירט?  Key to NYCעלן װי ַאזױ װ

,  13אינסּפעקטָארן ֿפּון ֿפַארשײדענע שטָאט ַאגענציעס װעלן דורכֿפירן די ֿפָאדערּונגען ָאנהײבן אין סעּפטעמבער 
טָאװע ֿפּון װעלכע ַאגענציע זײ זַײנען, װעלן אינסּפעקטן ֿפַאר דּורכֿפירּונג מיט די  -ַאלע אינסּפעקטָארן, ָאװע .2021

 ֿפָאדערּונגען.  Key to NYCזעלבע 
 

 עס זַײנען דָא קײן שטרָאֿפן ֿפַאר ניט דּורכֿפירן? 
זַײן אונטערטעניק צּו ַא געלטשטרָאף ֿפּון  , ַא גרינדּונג װָאס איז ניט דּורכֿפירן מעג 2021, 13ֿפּון סעּפטעמבער 

איבערגעחזרט שענדּונגען מעגן ענדיקן אין געהעכערט געלטשטרָאף סּומעס ָאדער ַאנדערע דּורכֿפיר   . $1,000
  ַאקציע.

 
 װער קען איך ָאנקלינגען מיט ֿפרַאגעס ָאדער דערװעגן װעגן דּורכקוקּונגען? 

 .   SBS-4-NYC-888 הָאטלַײן אין  Small Business Servicesָאנקלינגט דעם 
  

 
 

 װערן װַאקצינירט 
 

  װַאקצין? COVID-19ַאװּו קען איך לערנען מער װעגן די 
ָאדער בַײ   nyc.gov/covidvaccineלערן מער אין  װַאקצין איז זיכער, עֿפעקטיװ אּון ֿפרַײ.  COVID-19די  

 . 311ָאנקלינגען 
 

  ַאװּו קענען מַײנע ַארבעטער װַאקצינירט װערן? 
 ( ָאנקלינגט nyc.gov/vaccinefinder)  Vaccine Finderּכדי צּו געֿפינען ַא װַאקסינַאציע ָאּפרט גײ אױף 

877-VAX-4NYC  (877-829-4692 ) ּכדי צּו געֿפינען ַאן ָארט נָאענט ֿפּון אַײך ָאדער צַײטּפלַאנען ַא בַאשטעלונג.  

http://www.nyc.gov/financingassistance
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www1.nyc.gov/site/cchr/community/covid-public-places.page%23top&data=04|01|KCocklin@cityhall.nyc.gov|046bd7e7d8d64768046e08d960419920|35c828166c56443bbaf68312163cadc1|0|0|637646657143835867|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=|1000&sdata=B8fjV+zpbxKrl0yFqTve=&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www1.nyc.gov/site/cchr/community/covid-public-places.page%23top&data=04|01|KCocklin@cityhall.nyc.gov|046bd7e7d8d64768046e08d960419920|35c828166c56443bbaf68312163cadc1|0|0|637646657143835867|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=|1000&sdata=B8fjV+zpbxKrl0yFqTve=&reserved=0
https://www1.nyc.gov/site/doh/covid/covid-19-vaccines.page
https://vaccinefinder.nyc.gov/

