خطة Key to NYC

المرافق الترفيهية
إذا كنت تدير نشاطًا تجاريًا في مدينة نيويورك أو
منظمة غير ربحية تتضمن مرافق ترفيهية مغلقة،
فقد أصدرت مدينة نيويورك متطلبات جديدة
وقدمت أدوات لمساعدتك على االمتثال:

يمكنك مشاهدة القائمة الكاملة
للمتطلبات على موقع “”Key to NYC
اإللكتروني للتأكد من امتثالك وحماية
موظفيك ورواد مطعمك.

○األمر التنفيذي لعمدة المدينة
○األسئلة المتكررة
○الفتات
○قالب بروتوكول التنفيذ المعتمد من قِبل مجلس المدينة
○ إرشادات بشأن التنفيذ المنصف للمشروعات التجارية

هناك عدد من الطرق المتاحة أمام المشروعات التجارية والمنظمات غير
الربحية لتنفيذ متطلبات “ .”Key to NYCستجد بعض األمثلة أدناه .وهذه
ليست الزمة .وتهدف هذه األمثلة إلى مساعدتك في تحديد أفضل وأسهل
طريقة لتنفيذ متطلبات “ ”Key to NYCبما يتناسب مع عملك التجاري أو
منظمتك غير الربحية.
للحصول على معلومات أو لطرح أسئلة إضافية ،يرجى االتصال بالخط الساخن
إلدارة خدمات المشروعات التجارية الصغيرة على:
).888-SBS-4NYC (888-727-4692

ضع خطتك موضع التنفيذ
ً
مسؤول عن التحقق من
✓عيِّن موظفًا (موظفين) ليكون
دليل تلقي اللقاحات والهوية عند المدخل (المداخل) خالل
جميع األوقات التي يكون فيها مشروعك مفتوحًا للجمهور

✓اطبع نسخًا متعددة من بروتوكول التنفيذ الخاص بك
واحتفظ بها في مكان مالئم في مؤسستك لسهولة
الوصول إليها

✓أبلِغ موظفيك ببروتوكول التنفيذ الخاص بك بوضوح حتى
يتمكن كل فرد في فريقك من تنفيذه

✓ضع في اعتبارك تضمين اختيار اللغة بشأن خطة
“ ”Key to NYCعلى موقع الويب الخاص بك ،وعلى
منصة (منصات) حجز التذاكر عبر اإلنترنت ،وفي رسائل
البريد اإللكتروني لمساعدة الرواد على الوصول وهم
مستعدون ومطلعون

✓اعرض مقطع فيديو حول خطة  Key to NYCمن هنا
للموظفين ،لتسليط الضوء على أفضل الممارسات في
معالجة النزاعات مع رواد مشروعك

تعرَّف على ما يجب التحقق منه
✓اطبع القائمة الكاملة للطرق التي يمكن للرواد من خاللها
إظهار دليل تلقي اللقاح وأشكال إثبات الهوية الكافية،
للتأكد من أن موظفيك لديهم دليل عملي لما يجب
التحقق منه
نصيحة مهنية :يمكن لألفراد أيضًا إظهار نسخ من بطاقات
الهوية الخاصة بهم عبر صورة مصورة على هواتفهم
✓شجِّع الموظفين على طرح األسئلة“ :هل لديك تطبيق
مثل  NYC COVID Safeأو  ،Excelsior Passيمكنك
ً
دليال على تلقي اللقاح؟”
أن تريني من خالله
نصيحة مهنية :بالنسبة لمستخدمي هواتف  ،iPhoneقد
يتم حفظ هذا الدليل في محفظة  Appleالخاصة بهم

الحقول المدرجة في جميع سجالت اللقاحات الرسمية:
•االسم األول واالسم األخير
•تاريخ الميالد
•اسم منتج اللقاح
•ال يُسمح إال باللقاحات المرخصة من قِبل إدارة األغذية واألدوية
( )FDAأو منظمة الصحة العالمية (( )WHOعلى سبيل المثال:
 Modernaأو )Sinopharm
•رقم الدفعة* (مالحظة :قد ال يتم تضمين رقم الدفعة في بعض
البطاقات الرسمية من دول أخرى)
•تاريخ (تواريخ) تلقي الجرعات
•المكان الذي تم فيه إعطاء اللقاح أو الشخص الذي أعطى اللقاح.
وبالنسبة لألشخاص الذين تم تلقيحهم خارج الواليات المتحدة ،قد
يُدرَج بلد المنشأ على أنه المكان الذي تم فيه إعطاء اللقاح.

✓درِّب موظفيك على طلب جميع المعلومات الالزمة في
الوقت نفسه ،مثل “نفذت مدينة نيويورك سياسة تلقي
لقاح جديدة بشأن تناول الطعام في األماكن المغلقة.
هل يمكنني رؤية كل من بطاقة الهوية التي تحمل صورتك
ودليل تلقي اللقاح؟”

اجعل األمور تمضي
✓اجعل العديد من الموظفين مستعدين للمشاركة في
عمليات التحقق من أدلة تلقي اللقاح خالل ساعات
االزدحام حيث قد يتكدس الرواد أمام بوابة مشروعك
✓ضع نظامًا للتحكم في االزدحام عند بوابة مشروعك ،مثل
خط محدد بوضوح ،إذا تكدس العديد من الرواد أثناء
انتظار التحقق من أدلة تلقي اللقاح
✓اعرض الفتة خطة “ ”Key to NYCببشكل بارز لتشجيع
رواد مشروعك على القراءة حول أمر التفويض من قِبل
مجلس المدينة قبل طرح أسئلة على موظفيك

اعرف إلى أين تلجأ للحصول على المساعدة
استخدم موارد المدينة التي تم تصميمها لمساعدتك في كل خطوة من خطوات مسيرة العمل:
✓تفضل بزيارة موقع  Key to NYCاإللكتروني للحصول
على نسخ من الالفتات المطلوبة واألسئلة المتكررة
ونموذج للتنفيذ
✓يرجى زيارة موقع  SBSاإللكتروني للحصول على معلومات
حول موارد المشروعات التجارية األخرى مثل الوصول إلى
التمويل والمساعدة في التوظيف المجاني
✓يمكنك زيارة موقع  CCHRاإللكتروني للحصول على
معلومات حول الترتيبات التيسيرية المعقولة والتنفيذ
المنصف

✓للعثور على موقع تلقي لقاح بالقرب منك/عملك ،انتقل
إلى الرابط nyc.gov/vaccinefinder
ً
دليل احتياليًا لتلقي
✓إذا اعتقد الموظفون أنهم يتفحصون
اللقاح – فال تطرح األمر للمناقشة! درِّب الموظفين على
اإلبالغ عن طريق االتصال بالرقم  311أو
( ،833-VAX-SCAM (833-829-7226أو إرسال رسالة
بريد إلكتروني إلى وزارة الصحة بالوالية على
 ،STOPVAXFRAUD@health.ny.govأو تقديم
نموذج شكوى.

