Скъпи служителю* (*bitte Namen des Mitarbeiter*in einsetzen),
Тази година бавно се изнизва, дните стават по-спокойни и съвсем скоро предстои Коледа с
общи празнични трапези, пеещи деца и разходки в снега. Това е време на радост и размисъл,
спомени и очакване, време очаквано от всички нас всяка година.
Отправяйки поглед към изминалата година, ние чувстваме преди всичко благодарност. За
многото неща, които се получиха въпреки корона. За верността на нашите клиенти. За
сплотеността сред нашите служители. Благодарим, скъпи служителю*(*bitte Namen des
Mitarbeiter*in einsetzen), за Вашата неуморна работа, Вашето старание и Вашата лоялност!
Ние заедно успяхме да направим най-доброто от ситуацията – със солидарност, екипен дух и
здрав човешки разум.
Ние очакваме следващия сезон с радост, но също и с лека загриженост. Разбира се, ще се
радваме да имаме добра реколта и отново да се поздравим в нашата ферма/нашата фирма.
За да работите при нас, във всеки случай ще Ви е необходим зелен сертификат или друг
документ за това, че сте ваксинирани или преболедували.
В момента в Германия не ваксинирани служители се приемат на работа само, ако се тестват
ежедневно. Тестовете струват време, пари и не се зачитат като работно време. Всеки, който
се нуждае от тест, трябва сам да се погрижи за това. Не ваксинираните лица, които трябва да
излязат в карантина, не получават заплата – Федералното правителство взе това решение.
Още не е решено, дали в Германия и други европейски страни ваксината против корона
вирус скоро да стане задължителна. Възможно е също, във фирмите в скоро време да са
валидни 2G правилата. 2G, това означава: На работа да се допускат само лица, които вече са
преболедували или са ваксинирани.
Ние разбираме, че все още има хора, които нямат доверие на ваксинационните вещества и
все още са скептични. Понякога е трудно да се разбере истината, ако политиците, църквата,
членовете на семейството, телевизията и социалните медии говорят различни неща. Затова
ние категорично се доверяваме на независими учени от целия свят. А те потвърждават:
Ваксинациите са безопасни. Тяхното действие е надеждно. И те са единственото, което
наистина предпазва от корона. В нашата фирма ние сме едно малко общество. Ние се пазим
едни други. И ние правим възможно най-доброто, за да Ви защитим от болест и увреждане.
Това ще се получи най-добре, ако ни помогнете като се ваксинирате. Така Вие защитавате не
само самите Вас, но и всички останали служители. Между другото: Със зеления сертификат и
влизането в Германия ще бъде по-лесно и по-бързо.
Още от сега желаем на Вас и Вашите близки прекрасен коледен празник и успешен старт на
Новата година. Ние ще се радваме да бъдете здрави и да се срещнем с Вас отново през
новата година!
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