קלאַ װיש פֿ אַ ר NYC

דרינענדיק עסן
אױב איר אָ ּפערירן אַ  NYCביזנעס מיט
דרינענדיק עסן ,די שטאָ ט פֿ ו ּן ניו יאָ רק
נײע באַ דערפֿ ענישן או ּן
האָ ט אַ רױסגעגעבן ַ
אײך העלפֿ ן צו ּ
האָ ט צו ּגעשטעלט מכשירים ַ
אויספֿ אָ לגן:

זען די גאַ נצע רשימה פֿ ו ּן
באַ דערפֿ ענישן אין “קלאַ װיש פֿ אַ ר
װעבפלאַ ץ צו ּ פֿ אַ רזיכערן
”NYC
ּ
אײערע
איז דו ּרכפֿ ירן ,או ּן באַ שיצן ַ
אַ רבעטער או ּן ּפאַ טראָ נען.

○עקזעקו ּטיװער באַ פֿ על פֿ ו ּן מײאָ ר
○FAQs
○סיגנאַ גע:
טעמפלײט
○שטאָ ט באַ וויליקט מעסטן ּפראָ טאָ קאָ ל
ּ
גײדאַ נס װעגן גערעכטיק מעסטן פֿ אַ ר ביזנעסעס
○ ַ

זײנען דאָ אַ נו ּמער מין פֿ אַ ר ביזנעסעס צו ּ מעסטן “קלאַ װיש פֿ אַ ר
עס ַ
זײנען
װײטערדיקע בלעטער .די ַ
זײנען אין די ַ
שפילן ַ
 .”NYCעטלעכע ַ
בײ ּ
אײך העלפֿ ן צו ּ באַ שלאָ סן די בעסטע
שפילן װעלן ַ
ניט באַ דאַ רפֿ ט .די ַ
בײ ּ
או ּן גרינגערע װעג צו ּ מעסטן “קלאַ װיש פֿ אַ ר  ”NYCװאָ ס איז גו ּט פֿ אַ ר
אײער ביזנעס.
ַ
פֿ אַ ר מער אינפֿ אָ רמאַ ציע אָ דער פֿ ראַ געס ,ביטע אָ נקלינגט דעם
טלײן אין:
ַ
דעפאַ רטמענט פֿ ו ּן קלײנע ביזנעס באַ דינען האָ
ּ
).888-SBS-4NYC (888-727-4692

אײער ּפלאַ ן אין אַ קציע
שטעלן ַ
זײן
✓באַ שטימט ּפערסאָ נאַ ל מיטגלידער צו ּ ַ
ווײז פֿ ו ּן
פֿ אַ ראַ נטוואָ רטלעך פֿ אַ ר איבערקו ּקן באַ ַ
רײנגאַ נג(ען) במשך די גאַ נצע
װאַ קסינאַ ציע או ּן  IDאין אַ ַ
זײנען אָ פֿ נט צו ּם פֿ אָ לק
צײט װאָ ס איר ַ
ַ
אײערע
אײער מעסטן ּפראָ טאָ קאָ ל צו ּ ַ
✓איבערגעב ַ
אַ רבעטער ,פֿ אַ ר דעם גאַ נצן מאַ נשאַ פֿט קען עס דו ּרכפֿ ירן

אײער ּפראָ טאָ קאָ ל
✓פֿ אַ רדרו ּקן פֿ ילטייליק קאָ ּפיעס פֿ ו ּן ַ
אײער לאָ קאַ ל פֿ אַ ר גרינג
או ּן האַ לט זײ באַ קוועם אין ַ
צו ּטריט
שפראַ ך װעגן “קלאַ װיש
✓באַ טראַ כט װעגן אַ ַ
רײננעמען ּ
װעבפלאַ ץ ,אין אי-מײלס כּ די צו ּ
אײער
פֿ אַ ר  ”NYCאין ַ
ּ
העלפֿ ן קליענטן אָ נקו ּמען צו ּגעגרײט או ּן אינפֿ אָ רמירט

װײזן דעם קלאַ װיש צו ּ  NYCװידעאָ דאָ צו ּם
✓באַ ַ
הױכפו ּנקטן די בעסטע פֿ ירו ּנגען
ּפערסאָ נאַ ל ,כּ די צו ּ
ּ
פֿ אַ ר באַ האַ נדלען קאָ נפֿ ליקטן מיט קליענטן

װײסן באָ ס צו ּ איבערקו ּקן
✓פֿ אַ רדרו ּקן די גאַ נצע רשימה פֿ ו ּן װעג אין װעלכע די
ווײז פֿ ו ּן װאַ קסינאַ ציע
קליענטן קענען באַ ווייַזן דעם באַ ַ
אײער
או ּן גענו ּגיק  IDפֿ אָ רמען כּ די צו ּ פֿ אַ רזיכערן אַ ז ַ
גײד פֿ ו ּן װאָ ס צו ּ איבערקו ּקן
ּפערסאָ נאַ ל האָ ט אַ האַ נטיקע ַ
ּפראָ
װײזן קאָ ּפיעס פֿ ו ּן
טיפ :אינדיװידו ּעלע מעגן אױך ַ
ּ
זײנע  IDsמיט אַ בילד אין טעלעפֿ אָ ן
ַ
אײער ּפערסאָ נאַ ל כּ די צו ּ בעטן די גאַ נצע
✓טרײנירט ַ
צײט ,אַ זוי װי
אינפֿ אָ רמאַ ציע באַ דאַ רפֿ ט אין די זעלבע ַ
נײ דרינענדיק
“די שטאָ ט פֿ ו ּן ניו יאָ רק האָ ט געמעסטן אַ ַ
אײער
עסן װאַ קסינאַ ציע ּפאָ ליסי .מעג איך זען בײדע ַ
ווײז פֿ ו ּן װאַ קסינאַ ציע?”
בילד  IDאו ּן באַ ַ

רײנגענו ּמען אין אַ לע באַ אַ מטלעכע
פֿ עלדער אַ ַ
וואַ קצין רעקאָ רדס:
משפחה נאָ מען
•ערשטן או ּן
ּ
•געבו ּרט דאַ טע
•װאַ קצין ּפראָ דו ּקט נאָ מען
זײנען ּפאַ סיק (צ.ב:
•בלױז  FDAאָ דער -WHOאױטאָ ריזירט וואַ קצינען ַ
 Modernaאָ דער )Sinopharm
רײנגענו ּמען
זײן אַ ַ
•לאָ ט נו ּמער* (באַ מערקו ּנג :לאָ ט נו ּמער מעג ניט ַ
אין אַ לע באַ אַ מטלעכע קאַ רטעס פֿ ו ּן אַ נדערע לענדער)
•דאַ ט ע(ס) װען פֿ אַ רוואַ לטן
• ּפלאַ ץ אַ װו ּ די װאַ קצין איז פֿ אַ רוואַ לטן אָ דער ּפערזאָ ן װאָ ס האָ ט
פֿ אַ רוואַ לטן די װאַ קצין .פֿ אַ ר מענטשן װאַ קסינאַ טעד אַ רױס די פֿ “ש,
זײן פֿ אַ רשריבן אַ ז דעם ּפלאַ ץ אַ װו ּ די
דעם לאַ נד פֿ ו ּן שטאַ ם מעג ַ
וואַ קצין איז פֿ אַ רװאַ לטן

✓מו ּטיקן ּפערסאָ נאַ ל צו ּ פֿ רעגן“ :איר האָ בן אַ ן אַ ּפ ּפ אַ זױ
װי  NYC COVID Safeאָ דער  the Excelsior Passאין
װײזן פֿ ו ּן װאַ קסינאַ ציע?”
װײזן ַ
װעלכע איר קענען מיר באַ ַ
ּפראָ
זײן
טיפ :פֿ אַ ר  iPhoneניצערס ,דאָ ס מעג ַ
ּ
באַ האַ לטן אין Apple wallet

זאַ כן זאָ לן זיך רירן
ווײז
✓האָ בן פֿ ילטייליק אַ רבעטער גרײט צו ּ באַ טײלן אין באַ ַ
פֿ ו ּן װאַ קסינאַ ציע טשעקס במשך די פֿ אַ רנו ּמענע שעהן
אײער פֿ ראָ נט טיר
װען קליענטן מעגן װאַ רטן לאַ נג אין ַ
✓האָ בן אַ סיסטעם גרײט כּ די צו ּ קאָ נטראָ לירן אַ סך
אײער פֿ ראָ נט טיר ,אַ זוי װי אַ קלאָ ר ליניע,
מענטשן אין ַ
ווײז
דערװײל װאַ רטן פֿ אַ ר באַ ַ
ַ
אױב קליענטן װאַ רטן לאַ נג
פֿ ו ּן װאַ קסינאַ ציע טשעק
װײזן דעם “קלאַ װיש פֿ אַ ר  ”NYCסימן צו ּ
✓ ּפראָ מינענט באַ ַ
מו ּטיקן קליענטן צו ּ לײענען װעגן דעם שטאָ ט מאַ נדאַ ט
אײער ּפערסאָ נאַ ל
אײדער פֿ רעגן פֿ ראַ געס צו ּ ַ

װיסן אַ װו ּ צו ּ גײן פֿ אַ ר הילף
אײך צו ּ העלפֿ ן יעדער טרעט פֿ ו ּן װעג:
זײנען באַ שטימט כּ די ַ
ניצן שטאָ ט רעסורסן װאָ ס ַ
װעבפלאַ ץ ֿאַ ר קאָ ּפיעס פֿ ו ּן
✓װיזיט Key to NYC
ּ
טעמפלײט פֿ אַ ר
באַ דאַ רפֿ ט סיגנאַ גע FAQs ,או ּן אַ
ּ
מעסטן
װעבפלאַ ץ פֿ אַ ר אינפֿ אָ רמאַ ציע װעגן
✓װיזיט SBS
ּ
אַ נדערע ביזנעס רעסורסן אַ זוי װי צו ּטריט צו ּ פֿ ינאַ נצינג
רײ דינגען הילף
או ּן פֿ ַ
װעבפלאַ ץ פֿ אַ ר אינפֿ אָ רמאַ ציע װעגן
✓װיזיט CCHR
ּ
סייכלדיקע באַ הױזו ּנג או ּן גערעכטיק מעסטן

אײך/
✓ּדי צו ּ געפֿ ינען אַ װאַ קסינאַ ציע ּפלאַ ץ נאָ ענט צו ּ ַ
אײער ביזנעס ,גײ אױף nyc.gov/vaccinefinder
ַ
✓אױב דעם ּפערסאָ נאַ ל טראַ כט אַ ז זײ זען אַ געשװינדלט
ווײז פֿ ו ּן װאַ קסינאַ ציע  -ניט דעבאַ טירן! טרײנירט
באַ ַ
בײ אָ נקלינגען  311אָ דער
רעפאָ רטן ַ
ּפערסאָ נאַ ל צו ּ
ּ
( ,833-VAX-SCAM (833- 829-7226שיקן אַ ן אי-מײל
צו ּ דעם state Department of Health at
 ,STOPVAXFRAUD@health.ny.govאָ דער
פֿ אָ רלײגן אַ באַ קלאָ ג פֿ אָ רמע

