Скъпи колеги,
Поради продължаващата корона пандемия от 23. ноември 2021 във фирмите са в сила
така наречените 3G правила. Това означава, че можете да влизате в производствените
помещения само, ако притежавате документ за това, че
- сте напълно ваксинирани против корона вирус и то с признато в Германия
ваксинационно вещество (вижте графиката долу)
- ако сте показали положителен тест за корона вирус през последните шест месеца и
отново сте оздравели или
- ако сте показали отрицателен резултат при тестване за корона вирус с бърз
антигенен тест през последните 24 часа (или с PCR тест през последните 48 часа)
Ако не сте ваксинирани и нямате официален документ за заболяване от корона вирус през
последните шест месеца, трябва ежедневно да представяте доказателство за актуален
бърз антигенен тест (не повече от 24 часа) или PCR тест (не повече от 48 часа). За този
документ за тестване трябва да се погрижите сами и за собствена сметка през свободното
си време (напр. в тестов център или в аптека).
Без този документ ние нямаме право да Ви приемем на работа. Ако при проверка от страна
на институциите бъде установено, че не разполагате с актуален документ за тестване, на
нас а също и на Вас може да бъде наложена глоба от до 25 000 €.
Възможно е, при продължаване на силата на пандемията през следващите седмици и
месеци влизане в Германия да е позволено само за пора, които са изцяло ваксинирани или
са преболедували. Ако все още не сте ваксинирани против корона вирус, ние Ви
призоваваме, още сега да се ваксинирате против корона вирус. Само така можем да
гарантираме, че през следващата година / от ….. нататък ще ви приемем на работа.
Поздравления и бъдете здрави

Разрешени ваксинационни вещества:

Ваксинационно
вещество

Притежател на
разрешението

Брой ваксинационни дози за пълна
ваксинация

Comirnaty
Разр. № ЕС/1/20/1528

BioNTech
Manufacturing GmbH

2

Spikevax
Разр. № ЕС/1/20/1507

Moderna Biotech
Spain, S.L.

2

Vaxzevria
Разр. № ЕС/1/21/1529

AstraZeneca AB, Schweden

2

COVID-19 Vaccine
Janssen
Разр. № ЕС/1/20/1525

Janssen-Cilag
International NV

1

Пълна ваксинационна защита се получава две седмици след последната ваксина.

