متاثرہ کاروباروں کے مالکان کے لیے  COVID-19ویکسین لگوانے
کی ضروریات سے متعلق نئی Key to NYC
( NYCکی کلید) حکم ِ
ت عملی کے بارے میں مزید معلومات
 16اگست سے شروع ہونے والے ہفتے کی آگاز سے ،عمارات کے اندر چالئے جا رہے تفریحی کاروباروں ،خور و نوش کے
کاروباروں ،اور جسمانی تندرستی کے اداروں میں عملے کے اراکین اور ( 12سال یا اس سے زیادہ عمر کے) صارفین کو
 COVID-19کی ویکسین کی کم از کم ایک خوراک لگوانے کا ثبوت دکھانا ضروری ہے۔ اس زمرے میں شامل کئے گئے
ایک کاروبار کے طور پر ،اپنے عملے کے اراکین اور سرپرستوں کی ویکسین لگوانے کی حیثیت دیکھنے کی آپ کو ضرورت
ہے ،اور صرف ویکسین کی (کم از کم ایک خوراک) لگوانے والے افراد کو عمارات میں داخل ہونے کی آپ کو اجازت دینی ہو
گی۔ اس زمرے میں شامل کاروباری اداروں کی مکمل فہرست کے لیے  nyc.gov/keytonycپر جائیں۔ اس ضرورت کا نفاذ
 13ستمبر  2021سے شروع ہو گا۔
ت عملی کے لیے آپ کے کاروبار کی تیاری کو یقینی بنانے کے لیے ،مددگار نقاط کی ایک فہرست مندرجہ ذیل ہے:
اس نئی حکم ِ

•اپنے کاروباری ادارے میں ،واضح طور پر دکھائی دینے والی جگہ پر NYC DOHMH
 Key to NYCکی عالمت رکھیں ،جہاں سرپرست اندر داخل ہونے سے پہلے اسے دیکھ
ت عملی کی رو سے ایسا کرنا الزمی ہے۔ آپ اس دیواری اعالن نامے کی
سکیں۔ نئی حکم ِ
کاپیاں  nyc.gov/keytonycپر ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔
قابل قبول طریقوں سے اپنے
•جن سے لوگ اپنے ویکسین لگوانے کے ثبوت دکھا سکیں ،ان ِ
آپ کو واقف کریں۔ ان میں  NYC Covid Safeایپلیکیشن ،نیو یارک ریاست Excelsior
پاس CDC ،کارڈ ،یا دیگر سرکاری دستاویزات شامل ہو سکتے ہیں۔
•حکم ِ
ت عملی کے عمل درآمد کے لیے تحریری منصوبہ بنائیں اور اسے درخواست کرنے پر
معائنے کے لیے دستیاب رکھیں۔ آپ کے کاروباری ادارے میں داخل ہونے سے پہلے ،یا وہاں
داخل ہونے کے فوراً بعد ،اپنے عملے کے اراکین اور سرپرستوں کی ویکسین لگوانے کی
حیثیت جانچ پرکھ کرنے کے طریقے آپ کے منصوبوں میں شامل ہونے چاہیں۔
•صارفین کے ساتھ رو بہ رو ہو کر ان کے ویکسین لگوانے کے ثبوت کے دستاویزات کا جائزہ
لینے کے لیے عملے کے جن اراکین کو تربیت دینے کی ضرورت ہو ،ان کی شناخت کریں۔

ت عملی کے بارے میں مزید معلومات کے لیے ،برا ِہ کرم  nyc.gov/keytonycپر جائیں۔
اس حکم ِ
ت عملی کو سمجھنے
اگر آپ ایک چھوٹے کاروباری ہیں اور آپ کے مزید سواالت ہیں ،تو اس حکم ِ
اور نافذ کرنے میں معاونت کے لیے ) )888) SBS-4NYC (888-727-4692پر آپ NYC
چھوٹے کاروباروں کی خدمات ( )NYC Small Business Serviceکو کال بھی کر سکتے ہیں۔
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