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מין גרינדּונגען אּון באַ שטעטיקּונגען
װעלכע מין ישן דאַ רֿפן בעטן באַ ווײַ ז ֿפּון װאַ קסינאַ ציע?
עטלעכע מין דרינענדיק דיװערסיעֿ ,פאַ רװײַ לּונג ,עסן אּון טויגיקײַ ט גרינדּונגען דאַ רֿפן איבערקּוקן אַ ז זײַ נע געסט אּון
ּפערסאָ נאַ ל זײַ נען װאַ קצינירט.
װעלכע רױמען זײַ נען ֿפאַ רטראַ כט אַ ז "דרינענדיק"?
ֿפאַ ר צילן ֿפּון " ,Key to NYCדרינענדיק" רױמען זײַ נען יענע װאָ ס האָ בן אַ דאַ ך אָ דער דרײַ אָ דער מער װענט.
אָ בערֿ ,פאַ ר צילן ֿפּון  , Key to NYCדי ֿפאָ לגנדיקע סטרּוקטּורן זײַ נען באַ טראַ כט אַ ז דרויסנדיק אּון אָ ּפעראַ טאָ רז
דאַ רֿפן ניט איבערקוקן װאַ קסינאַ ציע סטאַ טּוס:
• סטרּוקטּורן אין אַ טרעעטאַ ר אָ דער װעג אּון אין גאַ נצן גגעֿפענט אין זײַ ט אַ נטקעגן די טרעעטאַ ר ,אָ דער
• אַ דרויסנדיק עסן סטרּוקטּור געצײכנט ֿפאַ ר אינדיװידּועלע ּפאַ רטייען (אַ זוי װי ּפלאַ סטיק קּוּפאָ לן) ,דערװײַ ל
דעם קּוּפאָ ל האָ ט אַ דעקװאַ ט ווענטאַ ליישאַ ן ּכדי צּו דערלױבן צירקּולאַ ציע.
װעלכע מין דרינענדיק דיװערסיע באַ שטעטיקּונגען דאַ רֿפט מען אויסֿפאָ לגן?
קינאָ ס ,מּוזיק אָ דער קאָ נצערט צענטערס ,דערװאַ קסענער דיװערסיע ,קאַ סינאָ ס ,באָ טאַ ניש גערטנער ,קאָ מערשאַ ל
געשעענישן אּון שימחה צענטערס ,מוזייען ,אַ קװאַ ריומס ,זאָ אָ -גערטנערּ ,פראָ ֿפעסיאָ נעל סּפאָ רט אַ רענעס אּון
דרינענדיק סטאַ דיאָ נען ,צּוזאַ מענקּומֿפט צענטערס אּון אױסשטעלּונג צענטערס ,האָ טעל ֿפאַ רזאַ מלּונג אּון
געשעעניש רױמען ,טעאַ טערס ,קעגליעשּפיל ליקעס ,אַ רקאַ דעס ,דרינענדיק שּפילן ערטער ,ביליאַ רדס צענטערס,
אּון אַ נדערע ֿפאַ רװײַ לּונג שּפילן צענטערס.
אױב אַ צענטער האָ ט דרינענדיק אּון דרויסנדיק טײלן ,בלױז דעם דרינענדיק טײל איז ֿפאַ רדעקט בײַ די Key to
ֿ NYCפאָ דערּונגען .אױב אַ צענטער איז געדינגט בײַ אַ געטערּונג הײם ֿפאַ ר אַ רעליגיעזער געשעעניש ,עס איז ניט
ֿפאַ רדעקט בײַ די ֿKey to NYCפאָ דערּונגען במשך די געשעעניש.
װער דאַ רֿפף אויסֿפאָ לגן מיט  Key to NYCװען אַ ֿפאַ רדעקט אָ רגאַ ניזם איז געדינגט ֿפאַ ר אַ חתונה אָ דער
אַ נדערער געשעעניש?
קאָ מערשאַ ל געשעענישן אּון שימחה צענטערס ,אַ זױ װי האָ טעל ֿפאַ רזאַ מלּונג אּון געשעעניש רױמען ,דאַ רֿפן
אויסֿפאָ לגן מיט  Key to NYC.די ֿפאַ ראַ נטװאָ רלעכקײַ ט ֿפאַ ר איבערקּוקן אַ ז געסטס אּון ּפערסאָ נאַ ל זײַ נען
װאַ קצינירט איז מיט דעם צענטער ,ניט מיטן ּפערזאָ ן אָ דער אָ רגאַ ניזם װאָ ס דינגט דעם רױם.
װעלכע מין שּפײַ ז באַ דינּונג גרינדּונגען דאַ רֿפן אויסֿפאָ לגן מיט ? Key to NYC
די ֿפאָ לגנדיקע דאַ רֿפן אויסֿפאָ לגן ,סײַ דן זײ צּושטעלן טײק-אַ ּוט אָ דער בלױז צּושטעלּונג:
• אַ לע שּפײַ ז באַ דינּונג גרינדּונגען װאָ ס זײַ נען אַ טײל ֿפּון דעם  NYC Department of Healthאּון Mental
 Hygieneרעסטאָ ראַ ן גראַ דן ּפראָ גראַ ם װאָ ס צּושטעלן דרינענדיק עסן אָ דער טרינקען באַ דינּונג,
אַ רײַ נגענּומען:
 oרעסטאָ ראַ נען
 oבאַ רן
 oקאַ װע קרעמער
 oנאַ כט קלובן
 oעסן גרינדּונגען אין האָ טעלס אּון אּוניװערסיטעטן ,אּון מאָ לס
 oקאַ ֿפעטעריעס
• ביזנעס װאָ ס אָ ּפערירן דרינענדיק זיצן אין שּפײַ ז צענטערס ,אַ רײַ נגענּומען האָ טעלס אּון מאָ לס.
• ביזנעס װאָ ס צּושטעלן אין-לאָ קאַ לן קאַ טערינג באַ דינען
• שּפײַ זקרעמער ,שּפײַ ז מערקן ,באָ אָ דעגאַ ס אּון אַ נדערע עסן לאַ חדימניקעס װאָ ס זײַ נען רעגּולירט בײַ דעם
 New York State Department of Agriculture and Marketsאױב זײ צּושטעלן דרינענדיק איןּ-פלאַ ץ
עסן ערטער.
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אױב אַ גרינדּונג צּושטעלט בלױז טײק-אַ ּוט ,צּושטעלּונג אָ דער דרויסנדיק עסן ,קײן דרינענדיק טישן ,שטּולן אָ דער
אַ נדערע צּושאַ נצן באַ נּוצט בײַ ּפאַ טראָ נען ֿפאַ ר דרינענדיק עסן דאַ רֿפן זײַ ן באַ זײַ טיקט אָ דער ֿפאַ רשּפאַ רטן (צ.ב .מיט
צײכענען אָ דער קלעּפבאַ גד) זײ זאָ לן ניט זײַ ן ֿפאַ ראַ ן ֿפאַ ר ניצן.
אַ שּפײַ ז צּושטעלער אַ זוי װי אַ שּפײַ זקראָ ם ,באָ דעגאַ אָ דער שּפײַ ז מערק דאַ רף איבערקּוקן באַ ווײַ ז ֿפּון
וואַ קצין?
בלױז ֿפאַ ר ּפאַ טראָ נען װאָ ס ניצן אַ געגנט ֿפאַ ר זיצן דרינענדיק עסן .צּום בײַ שּפיל ,אַ שּפײַ זקרעם אָ דער באָ דעגאַ
װאָ ס צּושטעלט װאָ ס צּושטעלן טישן אּון שטּולן ֿפאַ ר ּפאַ טראָ נען זאָ לן זיצן אּון עסן אינעווייניק דאַ רֿפן איבערקּוקן
באַ ווײַ ז ֿפּון װאַ קסינאַ ציע ֿפאַ ר קײן ּפאַ טראָ נען װאָ ס ניצן די גע\ ,אױ\ דעם ביזנעס קלײב אױס צּו האַ לטן די געגנט
געעֿפנט.
װעלכע מין טויגיקײַ ט צענטערס דאַ רֿפן אויסֿפאָ לגן?
סּפאָ רטזאַ לן אּון טויגיקײַ ט צענטערס; האָ טעל סּפאָ רטזאַ לן אּון טויגיקײַ ט צענטערס; סּפאָ רטזאַ לן אּון טויגיקײַ ט
צענטערס אין הױכער בילדּונג אינסטיטּוציעס; יאָ גאַ ּ ,פילאַ טעס ,טאַ נצן אּון באַ ררע סטּודיאָ ס ,באָ קס אּון קיקבאָ קס
סּפאָ רטזאַ לן; טויגיקײַ ט בּוט קאַ מּפס; דרינענדיק שװים באַ סײַ ן; דרינענדיק טעניס מהירות אּון טעניס בלעזלען;
דרינענדיק אײַ ז-גליטשער; קראָ סֿפיט אָ דער ּפליאָ מעטריק קעסטלען; אּון אַ נדערע ערטער װאָ ס האָ בן דרינענדיק
גרּוּפע טויגיקײַ ט לעקציעס*.
*באַ מערקּונג" :גרּוּפע טויגיקײַ ט לעקציעס" זײַ נען דעֿפינירט אַ ז צװײ ( )2אָ דער מער באַ טייליקער געֿפירט בײַ אַ ן
אינססטרוקטאָ ר.
 Key to NYCצוּולייגט צּו דרינענדיק עסן ,דיװערסיע אּון טויגיקײַ ט באַ שטעטיקּונגען אין וווינערטער אָ דער
אָ ֿפיסן?
דרינענדיק עסן ,דיװערסיע אּון טויגיקײַ ט װאָ ס געֿפינען זיך אין די ֿפאָ לגנדיקע באַ שטעטיקּונגען זײַ נען ֿפרײַ ֿפּון Key
to NYC:
• ּפריוואַ ט װױנּונג בנינים װען די באַ שטעטיקּונגען זײַ נען ֿפאַ ראַ נען בלױז ֿפאַ ר אײַ נװױנער
• אָ ֿפיס בנינים װען די באַ שטעטיקּונגען זײַ נען בלױז ֿפאַ ראַ נען ֿפאַ ר אָ ֿפיס ּפערסאָ נאַ ל
• ּפרע-ק דּורך גראַ ד  12שּולעס
• סעניאָ ר צענטערס
• קהילה צענטערס
• קינד אָ ּפהיטּונג ּפראָ גראַ מען
 Key to NYCצוּולייגט צּו רעטאַ יל גרינדּונגען װאָ ס האָ בן ניט דרינענדיק עסן ,אַ זוי װי װעש אּון צאַ צקע
געשעֿפטן?
נײן .אױב אַ גרינדּונג איז בלױז רעטאַ יל ,אַ ז דעם גרינדּונג דאַ רֿפט נייט איבערקּוקן באַ ווײַ ז ֿפּון װאַ קסינאַ ציע.
אּון אױב אַ גרינדּונג האָ ט דרינענדיק אױן דרויסנדיק טײלן?
אױב אַ גרינדּונג האָ ט דרינענדיק אּון דרויסנדיק טײלן (צּום בײַ שּפיל ,אַ דרינענדיק טויגיקײַ ט צענטער מיט אַ
דרויסנדיק שװים באַ סײַ ן אָ דער אַ מּוזײ מיט דרינענדיק אּון דרויסנדיק רױמען ֿפאַ ר ּפאַ טראָ נען) ,בלױז דעם
דרינענדיק טײל איז ֿפאַ רדעקט בײַ די ֿ Key to NYCפאָ דערּונגען.
אּון אױב אַ גרינדּונג איז באַ נּוצט אַ ז אַ ן אָ ּפשיטמּונג ּפלאַ ץ ֿפאַ ר אַ װאַ לן?
איר דאַ רֿפן ניט באַ דאַ רֿפן באַ ווײַ ז ֿפּון װאַ קסינאַ ציע ֿפאַ ר קײן אינדיװידּועל װאָ ס גײט אַ רײַ ן אין אַ גרינדּונג ּכדי צּו
שטימען ,באַ לײטן אַ װײלער ,אָ דער איבערקּוקן דעם װאַ לן.
ווײז ֿפּון װאַ קסינאַ ציע
באַ קרעֿפטיקן באַ ַ
װער דאַ רף צּושטעלן באַ ווײַ ז ֿפּון װאַ קסינאַ ציע?
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אַ רבעטערּ ,פאַ טראָ נען ,אינטערנס ,קאָ נטראַ קטאָ רס אּון ֿפרײַ וויליקער אין  Key to NYCגרינדּונגען דאַ רֿפן צּושטעלן
באַ ווײַ ז ֿפּון װאַ קסינאַ ציע .ביזנעס מעגן האָ בן אַ רעקאָ רד ֿפּון מענטשן װאָ ס האָ בן ֿפריער צּוגעשטעלט באַ ווײַ ז ֿפּון
װאַ קסינאַ ציע ,ליבערשט ֿפּון האָ בן דעם דאָ קּומענט באַ װײַ זן יעדער צײַ ט דעם מענטש גײט אַ רײַ ן צּום לאָ קאַ ל .ביזנעס
דאַ רֿפן ניט רעקאָ רדן קײן מעדיקאַ ל אינֿפאָ רמאַ ציע ,אָ בער קענען עלעקטראָ נישע רעקאָ רדס אָ דער אַ ּפאַ ּפיר לאָ ג
װאָ ס נעם אַ רײַ ן אינֿפאָ רמאַ ציע אַ זוי װי קליענט נאָ מען ,מין באַ ווײַ ז ֿפּון װאַ קסינאַ ציע צּוגעשטעלט ,דאַ טע װען דעם
באַ ווײַ ז איז צּוגעשטעלט ,אּון נאָ מען ֿפּון אַ רבעטער װעלכער האָ ט איבערגעקּוקט דעם באַ ווײַ ז .אױב אַ ביזנעס קלײַ ב
אױס צו האַ לטן די אינֿפאָ רמאַ ציע אין ֿפײַ ל אַ נשטאָ ט צּו איבערקּוקן איבערחזרן קליענטן ,דאָ ס דאַ רף זײַ ן געשריבן אין
דעם ביזנעס ּפלאַ ן װאָ ס באַ שרײַ ב דעם ֿפאַ רדעקט אָ רגאַ ניזם ּפראָ טאָ קאָ ל ֿפאַ ר מעסטן די ֿפאָ דערּונגען ֿפּון Key to
. NYC
איך דאַ רף באַ קרעֿפטיקן באַ ווײַ ז ֿפּון װאַ קסינאַ ציע ֿפאַ ר קאָ נטראַ קטאָ רס װאָ ס לעבן ניט אין ניו יאָ רק שטאָ ט?
יאָ .
װאָ ס געשעט מיט אינדיװידּועלע יּונגער װי  12װאָ ס זײַ נען ניט ּפאַ סיק ֿפאַ ר װאַ קסינאַ ציע אין ניו יאָ רק?
אינדיװידּועלע יּונגער װי  12מעגן אַ רײַ נגײן אין  Key to NYCגרינדּונגען אָ ן באַ ווײַ ז ֿפּון װאַ קסינאַ ציע ,טראָ גן אַ
מאַ סקע ,אחוץ װען עסן אּון טרינקען ,װען זײ קענען ניט האַ לטן זעקס ֿפיס ֿפּון סאָ שאַ ל ווייַטקייט ֿפּון אַ נדערע
מענטשן.
װאָ ס געשעט מיט אינדיװידּועלע עלטער װי  12װאָ ס זײַ נען אין אַ שּול רײַ זע אָ דער באַ טײליקן אין אַ ן נאָ ך-שּול
ּפראָ גראַ ם?
אינדיװידּועלע  12יאָ ר אַ לט אָ דער עלטער מעגן אַ רײַ נגײן אין  Key to NYCגרינדּונגען אָ ן צּושטעלן באַ ווײַ ז ֿפּון
װאַ קסינאַ ציע װען זײ גײען אַ רײַ ן צּו באַ טײלן אין אַ נאָ ך-שּול ּפראָ גראַ ם צּוגעשטעלט בײַ זײער שּול אָ דער אַ שטאָ ט
אַ גענציע ,טראָ גן אַ מאַ סקע װען זײ קענען ניט האַ לטן זעקס ֿפיס ֿפּון סאָ שאַ ל ווייַטקייט ֿפּון אַ נדערע מענטשן.
אינדיװידּועלע קענען ניצן דעם באָ דצימער אָ דער אַ לאָ קער צימער צּו בײַ טן װעש אָ ן צּושטעלן באַ ווײַ ז ֿפּון
װאַ קסינאַ ציע?
יאָ  ,אױב זײ טראָ גן אַ מאַ סקע װען זײ קענען ניט האַ לטן זעקס ֿפיס ֿפּון סאָ שאַ ל ווייַטקייט ֿפּון אַ נדערע מענטשן.
איך דאַ רף איבערקּוקן באַ ווײַ ז ֿפּון װאַ קסינאַ ציע ֿפאַ ר צּושטעלער אָ דער ֿפאַ רקױֿפערס?
איר דאַ רֿפן נאָ ט איבערקּוקן באַ ווײַ ז ֿפּון װאַ קסינאַ ציע ֿפאַ ר אינדיװידּועלע װאָ ס מאַ כן צּושטעלּונגען אָ דער אױֿפכאַ ּפן,
ֿפאַ ר אינדיװידּועלע װאָ ס אַ רײַ נגײן אין גרינדּונג קדי צּו מאַ כן נױטיקע פאַ רריכטן ,אָ דער ֿפאַ ר אינדיװידּועלע װאָ ס
אּוֿפהייבן איטעמס אַ זוי װי עסן אָ דער ֿפאַ ר טײק-אַ ּוט אָ דער צּושטעלּונג .די אינדיװידּועלע דאַ רֿפן טראָ גן אַ מאַ סקע
װען זײ קענען ניט האַ לטן זעקס ֿפיס ֿפּון סאָ שאַ ל ווייַטקייט ֿפּון אַ נדערע מענטשן.
װאָ ס געשעט מיט ֿפאָ רשטעלער װאָ ס אויסמעקן אין דרינענדיק דיװערסיע צענטערס אָ דער עסן באַ דינּונג
גרינדּונג אּון אינדיװידּועלע װאָ ס באַ לײטן מיט זײ אַ ז אַ טײל ֿפּון זײער אַ לגעמײן באַ שעֿפטיקּונג  -איך דאַ רף
באַ קרעֿפטיקן באַ ווײַ ז ֿפּון װאַ קסינאַ ציע ֿפאַ ר זײ?
יאָ  ,אױב זײ זײַ נען אײַ נװױנער ֿפּון ניו יאָ רק שטאָ ט אּון זײַ נען אין אַ לגעמײן באַ שעֿפטיקט בײַ דעם Key to NYC
גרינדּונג .קײן אַ נדערער ֿפאָ רשטעלער ,אָ דער מענטש װאָ ס באַ לײט דעם ֿפאָ רשטעלער ,דאַ רף ניט צּושטעלן באַ ווײַ ז
ֿפּון װאַ קסינאַ ציע.
װאָ ס געשעט מיט ּפראָ ֿפעסיאָ נעלע אַ טלעטן װאָ ס אויסמעקן אין אַ דרינענדיק געגנט ֿפּון אַ ססּפאָ רט סטאַ דיאָ ן
אָ דער אַ רענע אּון אינדיװידּועלע װאָ ס באַ לײטן מיט זײ אַ ז אַ טײל ֿפּון זײער אַ לגעמײן באַ שעֿפטיקּונג  -איך
דאַ רף באַ קרעֿפטיקן באַ ווײַ ז ֿפּון װאַ קסינאַ ציע ֿפאַ ר זײ?
יאָ ֿ .פאַ רד עקט אָ רגאַ ניזמס דאַ רֿפן באַ קרעֿפטיקן באַ ווײַ ז ֿפּון װאַ קסינאַ ציע ֿפאַ ר ּפראָ ֿפעסיאָ נעלע אַ טלעטן ,אַ זױ װי
קאָ לעדזש אַ טלעטן ,אּון קײן אינדיװידּועלע װאָ ס באַ לײטן מיט זײ אַ ז אַ טײל ֿפּון זײער אַ לגעמײמער באַ שעֿפטיקּונג
סײַ דן די אינדיװידּועלע לעבן ניט אין ניו יאָ רק שטאָ ט אּון גײען אַ רײַ ן די ֿפאַ רדעקט אָ רגאַ ניזם ֿפאַ רן ציל ֿפּון
באַ טײליקן אין אַ ּפראָ ֿפעסיאָ נעל אָ אָ דער קאָ לעדזש אַ טלעטיק ֿפאַ רמעסט .ניו יאָ רק שטאָ ט "הײם מאַ נשאַ ֿפט"
שּפילער אּון ּפערסאָ נאַ ל דאַ רֿפן זײַ ן װאַ קצינירט ריגאַ רדלעס ֿפּון דעם ּפלאַ ץ אַ װּו זײ לעבן.
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ווײז ֿפּון װאַ קסינאַ ציע
מין באַ ַ
װעלכע מין באַ ווײַ ז ֿפּון װאַ קסינאַ ציע זײַ נען גענּוגיק?
אינדיװידּועלע דאַ רֿפן באַ ווייַזן אַ ז זײ האָ בן באַ קּומען לּפחות אײן דאָ זע ֿפּון אַ װאַ קצין אױטאָ ריזירט בײַ די United
 Food and Drug Administration Statesאָ דער בײַ די  World Health Organizationאָ דער קײן אַ קטיװ (ניט
ּפלאַ סיבאָ )  19-COVIDװאַ קצין קאַ נדידאַ ט װאָ ס איז אַ טײל ֿפּון אַ ֿפאַ ראייניקטע שטאַ טן באַ זירט קליניקאַ ל
אױסּפרּוװ.
• https://www.fda.gov/emergency-preparedness-and-response/coronavirus-disease- :FDA
2019-covid-19/covid-19-vaccines
• https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/covid-19- :WHO
vaccines
גענּוגיק באַ ווײַ ז מעגג זײַ ן באַ וויזן בײַ צּושטעלן:
• אַ בילד אָ דער שװערע קאָ ּפיע ֿפּון זײער  CDCװאַ קסינאַ ציע קאַ רטע
•  NYC COVID Safeאַ ּפּפ
•  New York State Excelsiorאַ ּפּפ
•  CLEARדיגיטאַ ל װאַ קצין קאַ רטע CLEAR ,געזּונטערהײט ּפאַ ס
• באַ אַ מטלעך װאַ קצין רעקאָ רד
• אַ בילד אָ דער שװערע קאָ ּפיע ֿפּון אַ באַ אַ מטלעך װאַ קסינאַ ציע רעקאָ רד ֿפּון אַ װאַ קסין ֿפאַ רוואַ לטן אױסער
די ֿפאַ ראייניקטע שטאַ טן ֿפאַ ר אײן ֿפּון די ֿפאָ לגנדיקע װאַ קסינעןAstraZeneca/SK Bioscience, :1
 Serum Institute of India/COVISHIELDאּון  Vaxzevria, Sinopharm,אָ דער .Sinovac
װאָ ס געשעט מיט אַ ן אינדיװידּועל אָ ּפזאָ גט צּושטעלן באַ ווײַ ז ֿפּון װאַ קסינאַ ציע אין אַ  Key to NYCגרינדּונג?
אַ ן אינדיװידּועל װאָ ס אָ ּפזאָ גט צּושטעלן באַ ווײַ ז ֿפּון װאַ קסינאַ ציע מעג ניט אַ רײַ נגײן אחוץ ֿפאַ ר זײער גיך אּון
באַ גרענעצט צילן (אַ זוי װי ניצן דעם באָ דצימער ,אּוֿפהייבן עסן ,באַ צאָ לן אַ רעכענּונג ,אָ דער זיך בײַ טן אין אַ לאָ קער
צימער) .װען אַ רײַ נגײן אין אַ צענטער ֿפאַ ר די צילן ,די אינדיװידּועלע דאַ רֿפן טראָ גן אַ מאַ סקע װען זײ קענען ניט
האַ לטן זעקס ֿפיס ֿפּון סאָ שאַ ל ווייַטקייט ֿפּון אַ נדערע מענטשן
װעלכע אינֿפאָ רמאַ ציע דאַ רף אַ רײַ ננעמען אַ ן אינטערנאַ ציאָ נאַ ל װאַ קסינאַ ציע קאַ רטע?
באַ ווײַ ז ֿפּון װאַ קסינאַ ציע ֿפאַ רוואַ לטן אױסער די ֿפ"ש,מעג זײַ ן באַ וויזן בײַ אַ באַ אַ מטלעך איממּוניזאַ ציע רעקאָ רד װאָ ס נעם
אַ רײַ ן די ֿפאָ לגנדיקע:
• ערשטן אּון משּפחה נאָ מען
• געבּורט דאַ טע
• װאַ קצין ּפראָ דּוקט נאָ מען (צ.ב) AstraZeneca/SK Bioscience:
• דאַ טע(ס) װען ֿפאַ רוואַ לטן
• ּפלאַ ץ אַ װּו די װאַ קצין איז ֿפאַ רוואַ לטן אָ דער ּפערזאָ ן װאָ ס האָ ט ֿפאַ רוואַ לטן די װאַ קצין.
ֿ oפאַ ר מענטשן װאַ קסינאַ טעד אַ רױס די ֿפ"ש ,דעם לאַ נד ֿפּון שטאַ ם מעג זײַ ן ֿפאַ רשריבן אַ ז דעם
ּפלאַ ץ אַ װּו די וואַ קצין איז ֿפאַ רװאַ לטן.
ֿפאַ ר די מערסט דערהײַ נטיקט אינֿפאָ רמאַ ציע װעגן װאַ קצינען אױטאָ ריזירט ֿפאַ ר נויטֿפאַ ל ניצן בײַ די ֿ ,WHOפאַ ררּוֿפט זיך
צּו די  WHOװעבּפלאַ ץ אין https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/covid-
19-vaccines.
איך דאַ רף באַ קרעֿפטיקן אַ ז די באַ ווײַ ז ֿפּון װאַ קסינאַ ציע איז עכט?
נומער
אּון אױב עמעצן דערלאַ נגט אַ ֿפאַ לש װאַ קסינאַ ציע קאַ רטע?

 1גיייק ֿפּון אויגוסט .2021 ,14
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אױב איר האָ בן אַ חשד אַ ז עמעצן דערלאַ נגט אַ ֿפאַ לש װאַ קסינאַ ציע קאַ רטע ,איר מעגן עסס באַ ריכטן בײַ אָ נקלינגען
 ,311באַ ריכטן דעם  NYS Attorney Generalבײַ ֿפאָ רלײגן אַ באַ קלאָ ג דּורך:
 ,https://ag.ny.gov/complaint-formsאָ נקלינגען  ,)833- 829-7226( 833-VAX-SCAMאָ דער שיקן אַ ן אי-
מײל צּו דעם  state Department of Healthאין STOPVAXFRAUD@health.ny.gov
אַ  Key to NYCגרינדּונג מעג אַ דאָ ּפטירן אַ שטאַ רקער ּפאָ ליסי אּון ֿפאָ דערן אַ ז ּפערסאָ נאַ ל אּונ ּפאַ טראָ נען
זאָ לן זײַ ן װאַ קצינירט אין גאַ נצן ּכדי צּו אַ רײַ נגײן אין מײַ ן גרינדּונג?
יאָ ֿ Key to NYC.פאָ דערט אײן דאָ זע ֿפּון א  COVID-19װאקסין ,אָ בער  Key to NYCגרינדּונגען מעגן װײַ טער
גײן ֿפּון די ֿ Key to NYCפאָ דערּונגען אּון ֿפאָ דערן ֿפּול װאַ קסינאַ ציע ,אָ בער ,אַ ז שטענדיק ,דאַ רֿפן באַ טראַ כטן װעגן
ּפאַ סיקע סייכלדיקע באַ הױזּונגען.
ווײז ֿפּון אידענטיֿפיקאַ ציע
מין באַ ַ
איך דאַ רף איבערקּוקן אַ נדערע אידענטיֿפיקאַ ציעס אַ חוץ באַ ווײַ ז ֿפּון װאַ קסינאַ ציע?
יאָ  .אידענטיֿפיקאַ ציע װאָ ס ֿפאַ רטראָ גט די זעלבע אידענטיֿפיצירן אינֿפאָ רמאַ ציע אַ ז דעם באַ ווײַ ז ֿפּון װאַ קסינאַ ציע דאַ רף אױך
זײַ ן צוגעשטלעט.
איך דאַ רף איבערקּוקן אידענטיֿפיקאַ ציע ֿפאַ ר אַ לעמען?
איר דאַ רֿפן איבערקּוקן אידענטיֿפיקאַ ציע ֿפּון אַ לע װאָ ס אויסמעקן  18יאָ ר אַ לט אָ דער עלטער .די אידענטיֿפיקאַ ציע דאַ רף זײַ ן
איבערגעקּוקט אין דעם זעלבן צײַ ט אַ ז מען קּוק איבער באַ ווײַ ז ֿפּון װאַ קסינאַ ציע אין אַ רײַ נגאַ נג צּו אַ דרינענדיק רױם.אין
דערצּו ,איר מעגןאייבערקּוקן אידענטיֿפיקאַ ציע ֿפאַ ר אינדיװידּועלע  18יאָ ר אַ לט אָ בער מען דאַ רֿפן עס ניט טאָ ן .איר דאַ רֿפן
ניט איבערקּוקן אידענטיֿפיקאַ ציע ֿפּון איבערחזרן קליענטן ֿפאַ ר יעדע װיזיט אױב איר האָ בן עלעקטראָ נישע אָ דער ּפאַ ּפיר
רעקאָ רדס װאָ ס באַ װײַ זן אַ ז די קליענטן האָ בן ֿפריערדיק צּוגעשטעלט באַ ווײַ ז ֿפּון װאַ קסינאַ ציע אּון אידענטיֿפיקאַ ציע.
װאָ ס איז מער ,איר דאַ רֿפן ניט איבערקּוקן אידענטיֿפיקאַ ציע ֿפאַ ר מענטשן ,אַ זוי װי אַ רבעטער אָ דער מיטגלידער ֿפּון אַ
טויגיקײַ ט סטּודיאָ אָ דער קּולטּורעל אינסטיטּוציע ,אױב דעם באַ ווײַ ז ֿפּון װאַ קסינאַ ציע איז ֿפאַ רגלײַ כט מיט אידענטיטעט
רעקאָ רדס איר האַ לטן שױן ֿפאַ ר דעם מענטש.
װאָ ס דאַ רף האַ לטן די אידענטיֿפיקאַ ציע?
די אידענטיֿפיקאַ ציע דאַ רף אײַ ך דערלױבן צּו ֿפעסטיקן אַ ז די ּפערזאָ ן װאָ ס בעט אַ רײַ נגאַ נג איז די זעלבע ּפערזאָ ן ֿפאַ רגלאַ נצט
אין באַ ווײַ ז ֿפּון װאַ קסינאַ ציע.דאָ ס מײנט אַ ז די אידענטיֿפיקאַ ציע דאַ רף האָ בן:
• דעם נאָ מען ֿפּון דעם אינדיװידּועל אּון אַ בילד ֿפּון דעם אינדיװידּועל; אָ דער
• דעם נאָ מען ֿפּון דעם אינדיװידּועל אּון דעם אינדיװידּועל געבּורט דאַ טע.
איר מּוזן אַ ז ֿפאַ רגלײַ כן דעם נאָ מען אּון בילד אָ דער געבּורט דאַ טע מיט דעם באַ װיזן אין באַ ווײַ ז ֿפּון װאַ קסינאַ ציע.
װעלכע זײַ נען בײַ שּפילן ֿפּון ּפאַ סיק ֿפאָ רמען ֿפּון אידענטיֿפיקאַ ציע?
בײַ שּפילן ֿפּון ּפאַ סיק ֿפאָ רמען ֿפּון אידענטיֿפיקאַ ציע אַ רײַ ננעמען אָ בער זײַ נען ניט באַ גרענעצט צּו:
• שאָ פער ליצענץ
• ניט-שאָ פער רעגירּונג  IDקאַ רטע
•  IDNYCקאַ רטע
• ּפאַ סּפאָ רט
• שּול אָ דער אַ רבעטן  IDקאַ רטע
אינדיװידּועלע מעגן אױך באַ װײַ זן קאָ ּפיעס ֿפּון זײַ ן אידענטיֿפיקאַ ציע דאָ קּומענט ,אַ רײַ נגענּומען אַ בילד אין זײַ ן טעלעֿפאָ ן
אָ דער בײַ ניצן אַ ן אַ ּפּפ אַ זױ װי  NYC Covid Safeװאָ ס דערלױבט זײ צּו באַ װײַ זן אַ קאָ ּפיע ֿפּון דעם דאָ קּומענט.
געֿפאָ דערט שילדן אּון דאָ קּומענטן
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עס איז דאָ אַ געֿפאָ דערט סיגנאַ גע?
יאָ  .אַ גרינדּונג ֿפאַ רדעקט בײַ דעם  Key to NYCדאַ רף שטעלן אַ שילד װאָ ס אָ נזאָ גט אַ רבעטער אּון ּפאַ טראָ נען
װעגן די װאַ קסינאַ ציע ֿפאָ דערּונג .אַ גרינדּונג מעג אּוֿפשטעלן אַ שילד באַ שאַ ֿפן בײַ דעם NYC Health
 ,Departmentװאָ ס איז ֿפאַ ראַ נען אָ נלײַ ן אין  nyc.gov/keytoNYCאָ דער בײַ אָ נקלינגען  ,311װאָ ס װעט אײַ ך שיקן
דעם שילד ֿפרײַ .דעם שילד איז ֿפאַ ראַ נען אין ֿפילטייליק שּפראַ כן.
אַ גרינדּונג מעג אױך באַ שאַ ֿפן זײַ ן אײגענער שילד ,װעעלכער דאַ רף זײַ ן לּפחות  8.5 x 11אינטשעס ,ניצן לּפחות
ֿ point-14פאָ נט ,אּון אַ רײַ ננעמען דעם טעקסט" :ניו יאָ רק שטאָ ט ֿפאָ דערט ּפערסאָ נאל אּון קליענטן  12יאָ ר אָ דער
עלטער צּו זײנ װאקצינירט קעגן ּ 19-COVIDכדי צּו ארײהגײן אין די גרינדּונג . .צּו אויסגעֿפינען אװּו צּו באקּומען א
ֿפרײ  19-COVIDװאקצין װיזיט  nyc.gov/vaccinefinderאָ דער אָ נקלינגט 877-VAX-4NYC
(ֿ .)877-829-4692פאר מער אינֿפאָ רמאציע װעגן  ,Key to NYCװיזיט nyc.gov/keytoNYC
אַ װּו דאַ רף איך אױֿפשטעלן דעם שילד?
דעם שילד דאַ רף זײַ ן אױֿפגעשטעלט אין אַ ן אָ רט װאָ ס איז גרינג קענטיק בײַ ּפאַ טראָ נען אײדער זײ אַ רײַ נגײן אין
דרינענדיק געגנט.
װעלכע דאָ קּומענטן דאַ רף איך האָ בן?
איר דאַ רֿפן האָ בן אַ שריֿפטלעך רעקאָ רד װאָ ס באַ שרײַ בט װי אַ זױ איר װעלן איבערקּוקן באַ ווײַ ז ֿפּון װאַ קסינאַ ציע ֿפאַ ר
ּפערסאָ נאַ ל אּון ּפאַ טראָ נען .דעם רעקאָ רד דאַ רף זײַ ן אין אָ רט אּון ֿפאַ ראַ נען ֿפאַ ר דּורכקוק .אַ ֿפאַ רדעקט אָ רגאַ ניזם
װאָ ס אָ ּפערירט די זעלבע מין ֿפאַ רדעקט לאָ קאַ לן אּון ֿפילטייליק באַ געגענּונגען מעג האָ בן אײן ּפלאַ ן װאָ ס צּולייגט צּו
אַ לע באַ געגענּונגען אָ בער דאַ רף ֿפאַ רזיכערן אַ ז אַ קאָ ּפיע ֿפּון דעם ּפלאַ ן איז געהאַ לטן אין יעדע באַ געגענּונג אַ ז עס
קען זײַ ן ּפראָ דּוצירט במשך אַ דּורכקוק.
קען איך שרײַ בן מײַ ן מעסטן ּפלאַ ן אין אַ שּפראַ ך אַ נדערש װי ענגליש?
עס איז ניט געֿפאָ דערט אַ ז דעם שריֿפטלעך מעסטן ּפלאַ ן זאָ ל זײַ ן געשריבן אױף ענגליש .איר מעגן שרײַ בן
אײַ ער מעסטן ּפלאַ ן אין קײן שּפראַ ך.
גערעכטיק מעסטן אּון סייכלדיקע באַ הױזּונגען
איך דאַ רף צּושטעלן קײן סייכלדיקע באַ הױזּונגען ֿפאַ ר ּפאַ טראָ נען אּון אַ רבעטער?
יעדער  Key to NYCביזנעס דאַ רף באַ טראַ כטן ּפאַ סיקע סייכלדיקע באַ הױזּונגען ,האַ לטן אין מיינּונג די צילן הינטן
די ּפאָ ליסי אּון ּפּובליש געזּונטערהײַ טֿ .פאַ ר װײַ טערדיק אינֿפאָ רמאַ ציע ,אָ נקלינגט די Small Business Services
האָ טלײַ ן אין  888-SBS-4NYCאָ דער װיזיט  CCHRװעבּפלאַ ץ
אין  https://www1.nyc.gov/site/cchr/community/covid-public-placespageאּון לײענט ֿ CCHRפאַ קט
זײַ טלען Key to NYC::גײַ דאַ נס ֿפאַ ר קליענטן אּון אַ רבעטער װעגן גערעכטיק מעסטן אּון Key to NYC:גײַ דאַ נס
ֿפאַ ר ביזנעס װעגן גערעכטיק מעסטן.
אַ װּו מעגן ּפאַ טראָ נען אָ דער ּפערסאָ נאַ ל מאַ כן באַ קלאָ גן װעגן דיסקרימינאַ ציע?
מענטשן האָ בן אַ רעכט צּו זײַ ן ֿפרײַ ֿפּון דיסקרימינאַ ציע אָ דער ּפלאָ גן ֿפּון ביזנעס .קאָ נטאַ קטירט די NYC
 Commission on Human Rightsאין  NYC.gov/HumanRightsאָ דער דּורך .311
רעסורסן ֿפאַ ר ביזנעס
עס זײַ נען דאָ װעבינאַ רס ֿפאַ ראַ נען מיר צּו העלֿפן ֿפאַ רשטײן די גײַ דאַ נס?
יאָ  nycsmallbizcourses.eventbrite.com Visit.אּון זוך “Key to NYC Guidelines and Resources to
”ּHelp Your Businessכדי צּו געֿפינען קּומענדיקע װירטּועלע װעבינאַ רס װאָ ס װעלן אײַ ך ֿפירן דּורך די גײַ דלײַ נס
אּון אַ נדערע רעסורסן ֿפאַ ראַ נען צּו העלֿפן אײַ ער ביזנעס.
עס איז דאָ קײן ֿפינאַ נצינג מיר צּו העלֿפן מיט װײַ טערדיק קאָ סטן באַ צױגן מיט דעם מאַ נדאַ ט?
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די שטאָ ט האָ ט  NYC Business Solutions Centersאין די ֿפינף שטאָ טטײלן װאָ ס קענען אײַ ך העלֿפן ֿפאַ רבינדן
מיט ֿפרײַ רעסורסןזײ אַ רבעטן מיט מער װי  40מלװות אּון קענען דיסקּוטירן די גערעכטע ֿפינאַ נצינג ברירה ֿפאַ ר
אײַ ך .גײ צּו  http://www.nyc.gov/financingassistanceאָ דער אָ נקלינגט די  SBSהאָ טלײַ ן אין
 888-SBS-4NYCצּו לערנען מער.
אּון אױב איך דאַ רף דינגען מער ּפערסאָ נאַ ל?
דעם שטאָ ט  Workforce1 Centersזײַ נען ֿפאַ ראַ נען אין די ֿפינף שטאָ טטײלן אּון קענען אײַ ך ֿפרײַ ֿפאַ רבינדן מיט נײַ
טאַ לענט אּון אױך טריינירּונג ֿפאַ ר אײַ ער גיייק ּפערסאָ נאַ ל .אויסגעֿפינט מער אין www.nyc.gov/recruitment
אָ דער בײַ אָ נקלינגען די  SBSהאָ טלײַ ן  at 888-SBS-4NYCצּו לערנען מער.
דּורכֿפיר
װאָ ס דאַ רֿפן ּפריוואַ ט ביזנעס טאָ ן װען קליענטן אָ ּפזאָ גן צּו קאָ אָ ּפערירן?
די  Office of Administrative Trials and Hearingsװעט ּפאָ ססט אַ װעבינאַ ר
( ) https://www1.nyc.gov/site/oath/conflict-resolution/conflict-resolution.pageבאַ שטעטיקן בעסערע
ֿפירּונגען ֿפאַ ר קאָ נֿפליקט רעזאָ לּוציעס טרײנירּונג צװישן קליענטן אּון ביזנעס בײַ אויגוסט ּ .2021 ,20פריוואַ ט
ביזנעס דאַ רֿפן אָ נקלינגען ּ 911כדי צּו באַ ריכטן אַ נויטֿפאַ ל סיטּואַ ציע אָ דער צּושטאַ נד װאָ ס מעג ֿפאַ רשאַ ֿפן געֿפאַ ר
אױף לעבן אָ דער ּפערזענלעכער אײגנקײט.

װי אַ זױ װעלן ֿ Key to NYCפאָ דערּונגען זײַ ן דּורכגעֿפירט?
אינסּפעקטאָ רן ֿפּון ֿפאַ רשײדענע שטאָ ט אַ גענציעס װעלן דורכֿפירן די ֿפאָ דערּונגען אָ נהײבן אין סעּפטעמבער ,13
 .2021אַ לע אינסּפעקטאָ רן ,אָ װע-טאָ װע ֿפּון װעלכע אַ גענציע זײ זײַ נען ,װעלן אינסּפעקטן ֿפאַ ר דּורכֿפירּונג מיט די
זעלבע ֿ Key to NYCפאָ דערּונגען.
עס זײַ נען דאָ קײן שטראָ ֿפן ֿפאַ ר ניט דּורכֿפירן?
ֿפּון סעּפטעמבער  ,2021 ,13אַ גרינדּונג װאָ ס איז ניט דּורכֿפירן מעג זײַ ן אונטערטעניק צּו אַ געלטשטראָ ף ֿפּון
 .$1,000איבערגעחזרט שענדּונגען מעגן ענדיקן אין געהעכערט געלטשטראָ ף סּומעס אָ דער אַ נדערע דּורכֿפיר
אַ קציע.
װער קען איך אָ נקלינגען מיט ֿפראַ געס אָ דער דערװעגן װעגן דּורכקוקּונגען?
אָ נקלינגט דעם  Small Business Servicesהאָ טלײַ ן אין . 888-SBS-4-NYC

װערן װאַ קצינירט
אַ װּו קען איך לערנען מער װעגן די  COVID-19װאַ קצין?
די  COVID-19װאַ קצין איז זיכער ,עֿפעקטיװ אּון ֿפרײַ  .לערן מער אין  nyc.gov/covidvaccineאָ דער בײַ
אָ נקלינגען .311
אַ װּו קענען מײַ נע אַ רבעטער װאַ קצינירט װערן?
ּכדי צּו געֿפינען אַ װאַ קסינאַ ציע אָ ּפרט גײ אױף  )nyc.gov/vaccinefinder( Vaccine Finderאָ נקלינגט
ּ )877-829-4692( 877-VAX-4NYCכדי צּו געֿפינען אַ ן אָ רט נאָ ענט ֿפּון אײַ ך אָ דער צײַ טּפלאַ נען אַ באַ שטעלונג.
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