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KEY TO NYC 
 البروتوكوالت التنفیذیة المكتوبة

 
للطوارئ   التنفیذي  الخاضعة لألمر  الكیانات  لتنفیذ   Key to NYCیجب على  المغلق  الكیان  مكتوبًا یصف بروتوكول  أن تنشئ سجالً 

یجب أن یكون ھذا السجل المكتوب متاًحا ألغراض التفتیش بناًء على طلب  متطلبات ھذا األمر التنفیذي وفرضھا وأن تحتفظ بھذا السجل.
 من أحد مسؤولي المدینة وفقًا لما یسمح بھ القانون. 

 
 قابل للتعبئة بوصفھ سجلك المكتوب، أو یمكنك إنشاء سجل خاص بك.یمكن استخدام ھذا النموذج ال

 
  اسم المشروع التجاري/المؤسسة:

 
 

  العنوان:
 
 

  اسم المالك/المدیر:
 
 

(عند الضرورة) إثبات الھویة  و   )COVID-19لقاح مرض (  صف كیف یتحقق مشروعك التجاري من إثبات الحصول على  .1
  الذین یدخلون مؤسستك: المتطوعین أو المتعاقدینللموظفین أو المتدربین أو 

 
 
 
 

مستفید یبلغ من  ألي    إثبات الھویةو  )COVID-19لقاح مرض (صف كیف یتحقق مشروعك التجاري من إثبات الحصول على   .2
  ممن یستفیدون من فعالیة أو یدخلونھا أو یحضرونھا في مؤسستك أو یشترون سلعًا منھا: عاًما أو أكبر 5العمر 

 
 
 
 

 1:الموقع الذي نُِشَرت فیھ الالفتة المطلوبةصف  .3

 
أن تضع الفتة في مكان واضح بحیث یمكن أن یراھا المستفیدین المحتملین قبل دخول    Key to NYCیجب على المؤسسة المشمولة ضمن خطة    1

یجوز للمؤسسة نشر الالفتة التي صممتھا إدارة الصحة في   المؤسسة، كما یجب علیھا إخطار الموظفین والمستفیدین بمتطلبات الحصول على اللقاح. 
NYC  والمتاحة عبر اإلنترنت على الرابط ،nyc.gov/keytonyc    والذي من خاللھ ستُرَسل إلیك الالفتة بالبرید  311أو عن طریق االتصال بالرقم ،
  الالفتة متاحة بلغات متعددة. مجانًا.

 
على األقل، وتحتوي على    14خط بھا  بوصة، وأن یكون حجم ال   11×    8.5یمكن للمؤسسة أیًضا إنشاء الفتتھا الخاصة، والتي یجب أال یقل حجمھا عن  

-COVIDعاًما فأكثر أن یكونوا قد حصلوا على اللقاح ضد مرض (   5"تشترط مدینة نیویورك على الموظفین والعمالء الذین تبلغ أعمارھم   النص التالي: 
و اتصل  أ   nyc.gov/vaccinefinder) مجانًا، زر الرابطCOVID-19لمعرفة مكان الحصول على لقاح مرض ( ) من أجل دخول ھذه المؤسسة. 19

 nyc.gov/keytonyc.“، تفضل بزیارة Key to NYCلمزید من المعلومات حول خطة  .877-829- 4692بالرقم 

http://nyc.gov/keytoNYC
https://nyc.gov/vaccinefinder
http://nyc.gov/keytoNYC
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