Dragi colaboratori
Din cauza pandemiei de Covid, așa-numita reglementare 3G este în vigoare în companiile din
Germania începând cu data de 23 noiembrie 2021. Acest lucru înseamnă că vă puteți prezenta la
locul de muncă doar dacă aveți o dovadă că
- sunteți complet vaccinat împotriva Covid cu un vaccin autorizat în Germania (vezi graficul
de mai jos),
- ați fost testat pozitiv la Coronavirus și v-ați însănătoșit în ultimele șase luni sau
- ați fost testat negativ la Coronavirus în ultimele 24 de ore cu un test rapid antigen (sau în
ultimele 48 de ore cu un test PCR).
Dacă nu sunteți vaccinat și nu aveți nicio dovadă oficială de trecere prin boală în ultimele șase
luni, trebuie să ne furnizați dovada unui test antigen rapid valid (nu mai vechi de 24 de ore) sau
un test PCR (nu mai vechi de 48 de ore) în fiecare zi. Trebuie să obțineți singur acest certificat de
testare pe cheltuiala dumneavoastră și în timpul liber (de exemplu, într-un centru de testare sau
într-o farmacie).
Nu avem voie să vă angajăm fără această dovadă. Dacă o inspecție oficială dezvăluie că nu aveți
un certificat de testare valabil, atât noi cât și dumneavoastră putem primi o amendă de până la
25.000 EUR fiecare.
De asemenea, este posibil ca, în cazul în care pandemia continuă să fie dominantă, doar
persoanele care au fost complet vaccinate sau care au trecut prin boală să aibă voie să intre în
Germania în următoarele săptămâni și luni. Dacă nu ați fost încă vaccinat împotriva
Coronavirusului, vă îndemnăm să vă vaccinați acum. Acesta este singurul mod în care ne
putem asigura că veți putea lucra la noi în următorul an / de la ...
Multe salutări și rămâneți sănătoși
Vaccinuri autorizate:

Deținătorul autorizației de
introducere pe piață

Numărul de doze de vaccinare
pentru vaccinarea completă

Comirnaty
Nr.
autorizare EU/1/20/1528

BioNTech Manufacturing GmbH

2

Spikevax
Nr.
autorizare EU/1/20/1507

Moderna Biotech Spain, S.L.

2

Vaxzevria
Nr.
autorizare EU/1/21/1529

AstraZeneca AB, Suedia

2

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

Janssen-Cilag International NV

1

Vaccin

Sunteți vaccinat complet la două săptămâni după rapel.

