Më shumë informacion në lidhje me politikën
e re Key to NYC mbi kërkesat e vaksinimit
COVID-19 për pronarët e bizneseve të prekura
Duke filluar nga java e 16 gushtit, personelit dhe klientëve (12 vjeç e lart) në mjediset e
mbyllura për argëtim, ngrënie dhe ushtrim fizik u kërkohet të tregojnë prova për të paktën një
dozë të një vaksine COVID-19. Si një biznes në mjedis të mbyllur, ju kërkohet të kontrolloni
statusin e vaksinimit të personelit dhe klientëve dhe të lejoni vetëm individët e vaksinuar
(me të paktën një dozë) të hyjnë në mjediset tuaja. Për një listë të plotë të bizneseve në
mjedis të mbyllura shkoni te nyc.gov/keytonyc. Zbatimi do të fillojë më 13 shtator 2021.
Këtu është një listë e dobishme për të siguruar që biznesi juaj të jetë i përgatitur për këtë
politikë të re:
• Vendosni shenjën Kyç për NYC Departamenti i Qytetit të Njujorkut
për Shëndetin dhe Higjienën Mendore (NYC DOHMH Key to NYC ) në
një zonë të dukshme qartë të biznesit tuaj, ku klientët mund ta shohin atë
para se të hyjnë. Kjo është një kërkesë e detyrueshme nga politika e re.
Kopje të këtij posteri mund t’i shkarkoni në nyc.gov/keytonyc.
• Njihuni me mënyrat e pranueshme që njerëzit mund të tregojnë dëshmi
të vaksinimit. Kjo mund të përfshijë aplikacionin NYC Covid Safe, kartën
Excelsior të Qytetit të Njujorkut, kartën CDC ose dokumente të tjera
zyrtare.
• Hartoni një plan të shkruar për zbatimin e politikës në dispozicion
për inspektim sipas kërkesës. Planet tuaja duhet të përfshijnë mënyrën
se si do të kontrolloni statusin e vaksinës si të personelit ashtu edhe të
klientëve para se të hyjnë ose menjëherë pas hyrjes në biznesin tuaj.
• Identifikoni se cili personel që përballet me klientët duhet të trajnohet
për të kontrolluat provat e dokumenteve të vaksinimit.

Për më shumë informacion mbi këtë politikë, vizitoni nyc.gov/keytonyc.
Nëse jeni një biznes i vogël dhe keni pyetje të mëtejshme, mund të
telefononi edhe Shërbimet e Bizneseve të Vogla të Qytetit të Njujorkut
(NYC Small Business Services) në (888) SBS-4NYC (888-727-4692) për
ndihmë që të kuptoni dhe zbatoni këtë politikë.
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