
NYC קלַאװיש ֿפַאר

טויגיקַײט מהירות

זען די גַאנצע רשימה ֿפוּן 
בַאדערֿפענישן אין “קלַאװיש ֿפַאר
NYC” װעבּפלַאץ צוּ ֿפַארזיכערן 
איז דוּרכֿפירן, אוּן בַאשיצן אַײערע 

ַארבעטער אוּן ּפַאטרָאנען.

אױב איר ָאּפערירן ַא טויגיקַײט ביזנעס 
אין NYC, די שטָאט ֿפוּן ניו יָארק הָאט 

ַארױסגעגעבן נַײע בַאדערֿפענישן אוּן הָאט 
צוּגעשטעלט מכשירים אַײך העלֿפן צוּ 

אויסֿפָאלגן:  

עקזעקוּטיװער בַאֿפעל ֿפוּן מײָאר 	
	 FAQs
סיגנַאגע: 	
שטָאט בַאוויליקט מעסטן ּפרָאטָאקָאל טעמּפלײט 	
גַײדַאנס װעגן גערעכטיק מעסטן ֿפַאר ביזנעסעס 	

עס זַײנען דָא ַא נוּמער מין ֿפַאר ביזנעסעס צוּ מעסטן “קלַאװיש ֿפַאר 
NYC”. עטלעכע בַײשּפילן זַײנען אין די װַײטערדיקע בלעטער. די זַײנען 
ניט בַאדַארֿפט. די בַײשּפילן װעלן אַײך העלֿפן צוּ בַאשלָאסן די בעסטע 
אוּן גרינגערע װעג צוּ מעסטן “קלַאװיש ֿפַאר NYC” װָאס איז גוּט ֿפַאר 

אַײער ביזנעס. 

ֿפַאר מער אינֿפָארמַאציע ָאדער ֿפרַאגעס, ביטע ָאנקלינגט דעם 
דעּפַארטמענט ֿפוּן קלײנע ביזנעס בַאדינען הָאטלַײן אין: 

.888-SBS-4NYC (888-727-4692)

https://www1.nyc.gov/site/doh/covid/covid-19-vaccines-keytonyc.page
https://www1.nyc.gov/site/doh/covid/covid-19-vaccines-keytonyc.page
https://www1.nyc.gov/site/doh/covid/covid-19-vaccines-keytonyc.page
https://www1.nyc.gov/site/doh/covid/covid-19-vaccines-keytonyc.page
https://www1.nyc.gov/site/counseltothemayor/guidance/faq.page
https://www1.nyc.gov/assets/counseltothemayor/downloads/Key-to-NYC-FAQ.pdf
https://www1.nyc.gov/assets/doh/downloads/pdf/covid/posters/covid-19-vaccine-required-poster.pdf
https://www1.nyc.gov/assets/doh/downloads/word/covid/covid-19-key-to-nyc-written-implementation-protocol.docx
https://www1.nyc.gov/assets/cchr/downloads/pdf/materials/KeyToNYC_FactSheet-Business.pdf


שטעלן אַײער ּפלַאן אין ַאקציע

װײסן בָאס צוּ איבערקוּקן

בַאשטימט ּפערסָאנַאל מיטגלידער צוּ זַײן  	

ֿפַארַאנטווָארטלעך ֿפַאר איבערקוּקן בַאווַײז ֿפוּן 

װַאקסינַאציע אוּן ID אין ַארַײנגַאנג(ען) במשך די גַאנצע 

צַײט װָאס איר זַײנען ָאֿפנט

איבערגעב אַײער מעסטן ּפרָאטָאקָאל צוּ אַײערע  	

ַארבעטער, ֿפַאר דעם גַאנצן מַאנשַאֿפט קען עס דוּרכֿפירן

בַאװַײזן דעם קלַאװיש צוּ NYC װידעָא דָא צוּם  	

ּפערסָאנַאל, ּכדי צוּ הױכּפוּנקטן די בעסטע ֿפירוּנגען 

ֿפַאר בַאהַאנדלען קָאנֿפליקטן מיט ּפַאטרָאנען

ֿפַארדרוּקן די גַאנצע רשימה ֿפוּן װעג אין װעלכע די  	

קליענטן קענען בַאווייַזן דעם בַאווַײז ֿפוּן װַאקסינַאציע 

אוּן גענוּגיק ID ֿפָארמען ּכדי צוּ ֿפַארזיכערן ַאז אַײער 

 ּפערסָאנַאל הָאט ַא הַאנטיקע גַײד ֿפוּן װָאס צוּ איבערקוּקן

ּפרָא טיּפ: אינדיװידוּעלע מעגן אױך װַײזן קָאּפיעס ֿפוּן 

זַײנע IDs מיט ַא בילד אין טעלעֿפָאן

טרײנירט אַײער ּפערסָאנַאל ּכדי צוּ בעטן די גַאנצע  	

אינֿפָארמַאציע בַאדַארֿפט אין די זעלבע צַײט, ַאזוי װי 

“די שטָאט ֿפוּן ניו יָארק הָאט געמעסטן ַא נַײ דרינענדיק 
עסן װַאקסינַאציע ּפָאליסי. מעג איך זען בײדע אַײער 

בילד ID אוּן בַאווַײז ֿפוּן װַאקסינַאציע?”

ֿפעלדער ַארַײנגענוּמען אין ַאלע בַאַאמטלעכע 
ווַאקצין רעקָארדס: 

ערשטן אוּן משּפחה נָאמען  	 
געבוּרט דַאטע 	 
װַאקצין ּפרָאדוּקט נָאמען	 
בלױז FDA ָאדער WHO-אױטָאריזירט ווַאקצינען זַײנען ּפַאסיק (צ.ב: 	 

  (Sinopharm ָאדער Moderna
לָאט נוּמער* (בַאמערקוּנג: לָאט נוּמער מעג ניט זַײן ַארַײנגענוּמען 	 

אין ַאלע בַאַאמטלעכע קַארטעס ֿפוּן ַאנדערע לענדער) 
דַאטע(ס) װען ֿפַארווַאלטן 	 
ּפלַאץ ַאװוּ די װַאקצין איז ֿפַארווַאלטן ָאדער ּפערזָאן װָאס הָאט 	 

ֿפַארווַאלטן די װַאקצין. ֿפַאר מענטשן װַאקסינַאטעד ַארױס די ֿפ“ש, 
דעם לַאנד ֿפוּן שטַאם מעג זַײן ֿפַארשריבן ַאז דעם ּפלַאץ ַאװוּ די 

ווַאקצין איז ֿפַארװַאלטן

ֿפַארדרוּקן ֿפילטייליק קָאּפיעס ֿפוּן אַײער ּפרָאטָאקָאל  	

אוּן הַאלט זײ בַאקוועם אין אַײער לָאקַאל ֿפַאר גרינג 

צוּטריט

בַאטרַאכט װעגן ַארַײננעמען שּפרַאך װעגן “קלַאװיש  	

ֿפַאר NYC” אין אַײער װעבּפלַאץ, אַײער ָאנלַײן בילעטן 

ּפלַאטֿפָארם, אוּן אין אי-מײלס צוּ ּפַאטרָאנען ּכדי צוּ 

העלֿפן ּפַאטרָאנען ָאנקוּמען צוּגעגרײט אוּן אינֿפָארמירט

מוּטיקן ּפערסָאנַאל צוּ ֿפרעגן: “איר הָאבן ַאן ַאּפּפ ַאזױ  	

װי NYC COVID Safe ָאדער the Excelsior Pass אין 

 װעלכע איר קענען מיר בַאװַײזן װַײזן ֿפוּן װַאקסינַאציע?”

ּפרָא טיּפ: ֿפַאר iPhone ניצערס, דָאס מעג זַײן 

Apple wallet בַאהַאלטן אין

https://www.youtube.com/watch?v=jFT6P2HJUJI


הָאבן ֿפילטייליק ַארבעטער גרײט צוּ בַאטײלן אין בַאווַײז ֿפוּן  	

װַאקסינַאציע טשעקס במשך די ֿפַארנוּמענע שעהן מעגן 

 װַארטן לַאנג אין אַײער ֿפרָאנט טיר

ּפרָא טיּפ: אױב איר הָאבן ֿפילטייליק ַארויסגַאנגען/

ַארַײנגַאנגען, בַאטרַאכט װעגן רעדוּצירן דעם נוּמער 

בַאנוּצט צוּ ֿפַארבעסערן דעם איבערקוּקן ֿפוּן 

דָאקוּמענטן (ָאבער דערלױבט ַארױסגײן דוּרך ַאלע)

הָאט ַא סיסטעם גרײט ֿפַאר ריקָארדינג בַאווַײז ֿפוּן  	

װַאקסינַאציע ֿפַאר מיטגלידער, ליבערשט ֿפוּן הָאבן 

דעם דָאקוּמענט בַאװַײזן יעדער צַײט דעם מענטש גײט 

ַארַײן צוּם לָאקַאל

הָאט ַא סיסטעם גרײט ֿפַאר קָאנטרָאלירן ַא סך מענטשן  	

נָאענט צוּ אַײער טשעק-אין קַאונטער, ַאזוי װי ַא קלָאר 

ליניע, ָאדער ַאן דרויסנדיק װַארטן ּפלַאץ

ּפרָאמינענט בַאװַײזן דעם “קלַאװיש ֿפַאר NYC” סימן  	

צוּ מוּטיקן ּפַאטרָאנען צוּ לײענען װעגן דעם שטָאט 

מַאנדַאט אײדער ֿפרעגן ֿפרַאגעס צוּ אַײער ּפערסָאנַאל

זַאכן זָאלן זיך רירן

װיסן ַאװוּ צוּ גײן ֿפַאר הילף

ניצן שטָאט רעסורסן װָאס זַײנען בַאשטימט ּכדי אַײך צוּ העלֿפן יעדער טרעט ֿפוּן װעג: 

װיזיט Key to NYC װעבּפלַאץ ַֿאר קָאּפיעס ֿפוּן  	

בַאדַארֿפט סיגנַאגע, FAQs אוּן ַא טעמּפלײט ֿפַאר 

מעסטן

װיזיט SBS װעבּפלַאץ  ֿפַאר אינֿפָארמַאציע װעגן  	

ַאנדערע ביזנעס רעסורסן ַאזוי װי צוּטריט צוּ ֿפינַאנצינג 

אוּן ֿפרַײ דינגען הילף

װיזיט CCHR װעבּפלַאץ  ֿפַאר אינֿפָארמַאציע װעגן  	

סייכלדיקע בַאהױזוּנג אוּן גערעכטיק מעסטן  

ּדי צוּ געֿפינען ַא װַאקסינַאציע ּפלַאץ נָאענט צוּ אַײך/ 	

nyc.gov/vaccinefinder אַײער ביזנעס, גײ אױף

אױב דעם ּפערסָאנַאל טרַאכט ַאז זײ זען ַא געשװינדלט  	

בַאווַײז ֿפוּן װַאקסינַאציע - ניט דעבַאטירן! טרײנירט 

ּפערסָאנַאל צוּ רעּפָארטן בַײ ָאנקלינגען 311 ָאדער 

VAX-SCAM (833- 829-7226-833, שיקן ַאן אי-מײל 
 state Department of Health at צוּ דעם 

STOPVAXFRAUD@health.ny.gov, ָאדער 
ֿפָארלײגן ַא בַאקלָאג ֿפָארמע

)

ניו יארק סיטי פאדערט 
אייך צו ווערן וואקסינירט 
קעגן קאוויד-19 אריינצוגיין 

אין דער ביזנעס

יענע 5 יאר אדער עלטער 
מוזן צייגן באווייז פון 

קָאוויד-19 וואקסינאציע.

צו געוואר ווערן וואו איר קענט באקומען אן אומזיסטן 
 nyc.gov/vaccinefinder קָאוויד-19 ווַאקסין, באזוכט

אדער רופט 877-829-4692.

 פאר מער 
אינפארמאציע, באזוכט 
.nyc.gov/keytonyc

איר האט דאס רעכט צו זיין 
פריי פון דיסקרימינאציע אדער 

באלעסטיגונג פון ביזנעסעס 
אזוי ווי גימנאסטיק-זאלן און 

 NYC רעסטאראנטן. קאנטאקט די
 NYC( קָאמיסיע פון מענטשן רעכטן

 Commission on Human Rights(
.nyc.gov/humanrights

NYC  וועט מעגליך ענדערן אירע 
רעקָאמענדאציעס אזוי ווי די צושטאנד 

אנטוויקלט זיך. 12.14.21

Yiddish
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