Drodzy Pracownicy,
z powodu trwającej pandemii koronawirusa od 23 listopada 2021 r. w niemieckich zakładach
pracy obowiązuje zasada „3G”. Oznacza to, że pracownicy mają wstęp do miejsca pracy tylko
wtedy, jeśli:
- mają zaświadczenie przyjęcia pełnego cyklu szczepienia na COVID-19 uznaną w
Niemczech szczepionką (patrz grafika poniżej),
- w ciągu ostatnich sześciu miesięcy otrzymali dodatni wynik testu na obecność
koronawirusa i powrócili do zdrowia lub
- w ciągu ostatnich 24 godzin wykonali szybki test antygenowy (lub w ciągu ostatnich 48
godzin test PCR) i otrzymali negatywny wynik testu.
Pracownicy niezaszczepieni i nieposiadający oficjalnego zaświadczenia o przebyciu w ciągu
ostatnich sześciu miesięcy zakażenia COVID-19 muszą nam codziennie przedkładać
zaświadczenie z wynikiem aktualnego szybkiego testu antygenowego (wykonanego w ciągu
maks. 24 godzin) lub testu PCR (wykonanego w ciągu maks. 48 godzin). O to zaświadczenie
pracownicy muszą się postarać na własny koszt i w czasie wolnym od pracy (np. w punkcie
pobrań lub aptece).
Bez tego zaświadczenia nie wolno nam ich zatrudnić. Jeśli podczas urzędowej kontroli okaże się,
że pracownik nie posiada aktualnego zaświadczenia, grozi nam i jemu grzywna w wysokości 25
tys. euro.
Jest to również możliwe, że jeśli przebieg pandemii nie ulegnie zmianie w ciągu najbliższych
tygodni i miesięcy, wjazd do Niemiec będzie dozwolony tylko osobom w pełni zaszczepionym lub
posiadającym status ozdrowieńca. Z tego względu osoby jeszcze niezaszczepione usilnie
prosimy o zaszczepienie się przeciwko koronawirusowi. Tylko w ten sposób możemy
zapewnić, że będą one mogły w przyszłym roku / od... u nas pracować.
Z wyrazami szacunku

Uznane szczepionki:

Szczepionka

Posiadacz zezwolenia

Liczba dawek dla pełnego cyklu
szczepienia

Comirnaty
Nr zezw. EU/1/20/1528

BioNTech
Manufacturing GmbH

2

Spikevax
Nr zezw. EU/1/20/1507

Moderna Biotech Spain, S.L.

2

Vaxzevria
Nr zezw. EU/1/21/1529

AstraZeneca AB, Sweden

2

COVID-19 Vaccine
Janssen
Nr zezw. EU/1/20/1525

Janssen-Cilag
International NV

1

Pełna ochrona zapewniona jest po dwóch tygodniach od ostatniego szczepienia.

