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KEY TO NYC 
 געשריבענע איינפירונג פלאן 

 
עמערדזשענסי עקזעקיוטיוו ארדער מוזן אוועקשטעלן און   Key to NYCקערפערשאפטן וועלכע זענען געדעקט אונטער דעם  

די  אינפארסירן  און  איינפירן  צו  וויאזוי  פלאן  קערפערשאפט'ס  געדעקטע  די  רעקארד באשרייבנדיג  געשריבענע  א  האלטן 
טער אט די געשריבענע רעקארד מוז פארגעשטעלט ווערן פאר אינספעקשען ווען א סיטי בעאמ פאדערונגען פון דעם ארדער.

 בעהט עס צו זעהן לויט די געזעץ. 
 

 די פאלגנדע דוגמה קען אויסגעפילט ווערן אלץ אייער געשריבענע רעקארד, אדער קענט איר מאכן אייער אייגענע. 
 

  נאמען פון ביזנעס/פלאץ:
 
 

  אדרעס: 
 
 

  נאמען פון אייגנטומער/מענעדזשער:
 
 

א   .1 באקומען  האבן  פון  באווייזן  די  פעסטשטעלן  טוט  ביזנעס  אייער  וויאזוי  און    וואקסינאציע   19-קָאווידשילדערט 
ארבייטער, אינטערנס וואס לערנען זיך צו, וואלונטירן (וואו עס פעהלט אויס) פאר אלע    באווייזן פון אידענטיפיקאציע 

  ץ:וועלכע קומען אריין צו אייער פלא אדער קאנטראקטארס
 
 
 
 

א   .2 באקומען  האבן  פון  באווייזן  די  פעסטשטעלן  טוט  ביזנעס  אייער  וויאזוי  און    וואקסינאציע   19-קָאווידשילדערט 
וועלכע באזוכט, גייט אריין, באטייליגט זיך   יאר אדער עלטער  5יעדע באזוכער פון  פאר    באווייזן פון אידענטיפיקאציע 

  פלאץ: אין א צוזאמקום אדער קויפט איין אין אייער
 
 
 
 

 1: פלאץ וואו די געפאדערטע שילדן זענען אויפגעהאנגען געווארןשילדערט די  .3

 
מוז אויפהענגן א שילד אין אן אנזעהבארע פלאץ וואו באזיכער וואס קומען אן וועלן עס   Key to NYCא פלאץ וואס איז געדעקט אונטער    1

ווַאקסינאציע   די  די ארבייטער און באזיכער איבער  די פלאץ, און עס טוט אויפמערקזאם מאכן  אין  גייען אריין  זיי  זעהן בעפאר  קענען 
דעּפארטמענט האט געמאכט, וואס איז דא צו באקומען אויף די    העלט  NYCא קערפערשאפט מעג נוצן די שילד וואס די   פאדערונג. 

די שילד   , און עס וועט געשיקט ווערן צו אייך דורך די פאסט פאר אומזיסט.311אדער דורכן רופן    nyc.gov/keytonycאינטערנעט ביי  
  איז דא צו באקומען אין מערערע שפראכן.

 
אינטשעס, און די אותיות מוזן זיין צום    11אינטשעס אויף   8.5פלאץ מעג אויך מאכן אן אייגענע שילד וועלכע מוז זיין צום ווייניגסטנס א  

"ניו יארק סיטי פארלאנגט פון איינגעשטעלטע און פון  ־פונקטן גרויסקייט, און עס זאל שטיין דערויף די פאלגנדע נוסח:14ווייניגסטנס  
זיין וואקסינירט קעגן קָאוויד  5פון    קאסטומערס צו זעהן וואו איר קענט   כדי צו קענען אריינגיין אין דעם פלאץ.  19-יאר און עלטער צו 

פאר מער אינפארמאציע   .877-829-4692אדער רופט    nyc.gov/vaccinefinderוואקסין, באזוכט    19-באקומען אן אומזיסטן קָאוויד
 nyc.gov/keytonyc.“, באזוכט  Key to NYCוועגן 

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