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KEY TO NYC 
Pisemny protokół wykonawczy 

Placówki podlegające Nadzwyczajnemu Rozporządzeniu Wykonawczemu Key to NYC mają obowiązek 
utworzyć i prowadzić pisemny rejestr opisujący swoją procedurę w zakresie wdrażania i egzekwowania 
przestrzegania wymogów określonych w tym Rozporządzeniu. Taki pisemny rejestr musi być dostępny do 
kontroli na żądanie urzędnika miasta w zakresie dozwolonym przez prawo. 

Ten wzór do wypełnienia można wykorzystać jako pisemny rejestr lub stworzyć swój własny. 

Nazwa firmy/lokalu:  

Adres: 

Imię i nazwisko właściciela/kierownika: 

1. Prosimy opisać, w jaki sposób Państwa firma weryfikuje dowód otrzymania szczepionki przeciw
COVID-19 oraz dowód tożsamości (w razie potrzeby) dla każdego pracownika, stażysty,
wolontariusza lub wykonawcy, który przychodzi do Państwa lokalu:

2. Prosimy opisać, w jaki sposób Państwa firma weryfikuje dowód otrzymania szczepionki przeciw
COVID-19 oraz dowód tożsamości dla każdego patrona w wieku 5 lat lub starszego, który
patronuje, przychodzi, uczestniczy w imprezie lub kupuje towary w Państwa lokalu:

3. Prosimy opisać miejsce, w którym umieszczono wymagane oznakowanie:1

1 W lokalu objętym programem Key to NYC należy umieścić znak w wyraźnie widocznym miejscu, gdzie potencjalni 
klienci będą mogli go zobaczyć przed wejściem do lokalu i który informuje pracowników oraz klientów o wymogu 
szczepień. W lokalu można zamieścić znak stworzony przez Wydział Zdrowia NYC, który jest dostępny online na 
stronie nyc.gov/keytonyc lub dzwoniąc pod numer 311, aby otrzymać znak za darmo. Znak jest dostępny w wielu 
językach.  

Lokal może również stworzyć swój własny znak, który musi mieć wymiary co najmniej 8,5 x 11 cali, być napisany co 
najmniej 14-punktową czcionką i zawierać następujący tekst: „Miasto Nowy Jork wymaga od personelu i klientów 
w wieku 5 lat i starszych zaszczepienia się przeciwko COVID-19, aby móc wejść do tego lokalu. Aby uzyskać 
informacje o tym, gdzie możesz otrzymać bezpłatną szczepionkę przeciwko COVID-19, odwiedź stronę 
nyc.gov/vaccinefinder lub zadzwoń pod numer 877-829-4692 Więcej informacji na temat programu Key to NYC na 
stronie nyc.gov/keytonyc.” 

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