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KEY TO NYC 
 تحریری عمل درآمد کا پروڻوکول

 
ایمرجنسی ایگزیکڻو آرڈر کا اطالق ہوتا ہے، ان کے لیے الزمی ہے کہ احاطہ شده ادارے کے لیے   Key to NYCجن اداروں پر  

اس آرڈر کے تقاضوں پر عمل درآمد اور ان کے نفاذ سے متعلق پروڻوکول کی تفصیالت پر مبنی تحریری ریکارڈ تیار کریں اور 
یدار کی جانب سے طلب کیے جانے پر معائنے کے لیے دستیاب یہ تحریری ریکارڈ قانون کے مطابق سڻی کے عہد اپنے پاس رکھیں۔
 کرنا الزم ہو گا۔ 

 
یہ نمونہ، جس کو مکمل کیا جا سکتا ہے، آپ کے تحریری ریکارڈ کے طور پر استعمال ہو سکتا ہے، یا آپ خود سے بھی بنا  

 سکتے ہیں۔
 

  کاروبار/اسڻیبلشمنٹ کا نام:
 
 

  پتہ:
 
 

  مالک/مینیجر کا نام:
 
 

مالزمین، انڻرنز، رضاکاروں یا بیان کریں کہ آپ کا کاروبار کس طرح آپ کی اسڻیبلشمنٹ میں داخل ہونے والے کسی بھی  .1
  (جہاں ضروری ہو) کی تصدیق کر رہا ہے: شناخت کے ثبوتاور  ویکسینیشن COVID-19کی  کنڻریکڻرز

 
 
 
 

بیان کریں کہ آپ کا کاروبار کس طرح آپ کی اسڻیبلشمنٹ میں پیڻرنزائز کرنے والے، داخل ہونے والے، تقریب میں شرکت  .2
والے   خریدنے  اشیاء  وہاں سے  یا  والے  بھی  کرنے  پیڻرنز  5کسی  کے  عمر  زائد  اس سے  یا    COVID-19کی    سال 

  رہا ہے:(جہاں ضروری ہو) کی تصدیق کر  شناخت کے ثبوتاور  ویکسینیشن
 
 
 
 

 1:درکار کی جانے والی سائنیج (نشان) پوسٹ کی گئی ہے اس جگہ کی تفصیل بیان کریں جہاں  .3

 
کا اطالق ہوتا ہے اسے واضح جگہ پر ایسا سائن لگانا چاہیے جو متوقع پیڻرنز کو اسڻیبلشمنٹ میں    Key to NYCوه اسڻیبلشمنٹ جس پر    1

کرے۔  مطلع  میں  بارے  کے  تقاضے  کے  ویکسینیشن  کو  پیڻرنز  اور  مالزمین  اور  آئے  نظر  پہلے  سے  ہونے  اسڻیبلشمنٹ  داخل 
nyc.gov/keytonyc  الئن دستیاب    پر آنNYC    پر کال کر    311محکمہ صحت کی جانب سے تیار کیا گیا سائن پوسٹ کر سکتی ہے یا

  سائن متعدد زبانوں میں دستیاب ہے۔ سکتی ہے جہاں سے اسے ڈاک کے ذریعے سائن مفت بھیجا جائے گا۔
 

فونٹ پوائنٹ استعمال کیا گیا ہو، اور جس میں یہ    14اس میں  انچ کا ہو،    x 11 8.5اسڻیبلشمنٹ اپنا سائن بھی تیار کر سکتی ہے، جو کم از کم  
سال اور اس سے زیاده عمر کے عملے اور کسڻمرز سے درکار کرتا ہے کہ اس اسڻیبلشمنٹ میں داخل    5"نیو یارک سڻی   ڻیکسٹ شامل ہو:

کو   ان  لیے  کے  ہے۔  COVID-19ہونے  الزمی  ہونا  لگی  مقام  COVID-19 ویکسین  کا  لگوانے  لیے  ویکسین  کے  کرنے   تالش 
nyc.gov/vaccinefinder    پر کال کریں۔  4692-829-877مالحظہ کریں یا Key to NYC   کے بارے میں مزید معلومات کے لیے 

nyc.gov/keytonyc "مالحظہ کریں۔ 

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