
NOTICE
The City of New Orleans is requiring 

every person entering this facility 
to wear a mask or facial covering.

CITY OF NEW ORLEANS

NON-MEDICAL FACE COVERINGS INCLUDE:

Scarf

BandanasOther cloth or fabric

ready.nola.gov

Cloth mask Dust mask



AVISO
La ciudad de Nueva Orleans requiere que

todas las personas que ingresen aquí
usen una mascarilla o un protector facial.

CITY OF NEW ORLEANS

LOS PROTECTORES FACIALES NO MÉDICOS
INCLUYEN:

Bufandas

PañuelosOtra tela o tejido

ready.nola.gov

Mascarilla de tela Mascarilla antipolvo



THÔNG BÁO
Thành phố New Orleans yêu cầu

mọi người đi vào cơ sở này
phải đeo khẩu trang hoặc đồ che mặt.

CITY OF NEW ORLEANS

ĐỒ CHE MẶT LOẠI KHÔNG DÙNG 
TRONG Y TẾ BAO GỒM:

Khăn quàng

Khăn rằn bandanaCác loại vải khác

ready.nola.gov

Khẩu trang vải Khẩu trang chống bụi



The City of New Orleans is requiring 
everyone 12 years of age and older

entering this facility to provide proof of at
least one dose of a COVID-19 vaccine or a
negative PCR test result from the past 72

hours.

VACCINE OR
NEGATIVE PCR TEST

REQUIRED

CITY OF NEW ORLEANS

PROOF OF VACCINE

Bandanas

NEGATIVE PCR TEST 
Physical or electronic test
results from a PCR COVID-19
test indicating negative
results within the past 72
hours
Antigen tests will not be
accepted

LA Wallet App SMART Health
Card
An original, digital photo, or
photocopy of CDC Vaccination
Card (both sides) 
An official vaccine record
issued by another state, a
foreign nation, or the WHO.

ready.nola.gov/vaccine ready.nola.gov/testing



La ciudad de Nueva Orleans requiere que
todos los mayores de 12 años que entren en
este establecimiento presenten una prueba
de al menos una dosis de la vacuna COVID-

19 o un resultado negativo de la prueba
PCR de las últimas 72 horas.

SE REQUIERE
COMPROBANTE DE

VACUNA O PCR NEGATIVA

CITY OF NEW ORLEANS

COMPROBANTE DE
VACUNACIÓN

Bandanas

PRUEBA PCR NEGATIVA
Comprobante físico o digital
de PCR de COVID-19 con
resultado negativo en las
últimas 72

No se aceptarán pruebas de
antígenos

App LA Wallet SMART Health
Card
Fotografía digital o fotocopia
de la tarjeta de vacunación del
CDC (ambos lados)  
Comprobante oficial de vacuna
emitido por otro estado, un
país extranjero o la OMS.

ready.nola.gov/vaccine ready.nola.gov/testing



Thành phố New Orleans yêu cầu tất cả mọi
người từ 12 tuổi trở lên vào cơ sở này phải

cung cấp bằng chứng về ít nhất một liều
vắc-xin COVID-19 hoặc kết quả xét nghiệm

PCR âm tính trong 72 giờ qua.

BẰNG CHỨNG CHÍCH
NGỪA HOẶC XÉT

NGHIỆM PCR ÂM TÍNH

CITY OF NEW ORLEANS

BẰNG CHỨNG CHÍCH NGỪA

Bandanas

XÉT NGHIỆM PCR ÂM TÍNH
Kết quả xét nghiệm COVID-
19 PCR bản trên giấy hay
điện tử cho thấy kết quả âm
tính trong vòng 72 giờ qua

Không chấp nhận xét
nghiệm kháng nguyên

Ứng dụng LA Wallet Thẻ SMART
Health 
Một Thẻ Chích ngừa của CDC
bản gốc, ảnh chụp kỹ thuật số,
hay bản sao copy (cả hai mặt) 
Một hồ sơ chích ngừa vắc-xin
chính thức do một tiểu bang
khác, một quốc gia khác, hay
WHO ban hành.

ready.nola.gov/vaccine ready.nola.gov/testing


