
Drodzy Pracownicy, 
 
bieżący rok powoli dobiega końca, dni robią coraz spokojniejsze, Boże Narodzenie jest tuż za 
rogiem, a wraz z nim świąteczne potrawy, kolędy i zimowe spacery. Nadchodzi czas radości i 
refleksji, wspomnień i oczekiwań, na który co roku z niecierpliwością czekamy. 
 
Patrząc wstecz odczuwamy przede wszystkim wdzięczność. Za tych wiele rzeczy, które powiodły się 
mimo koronawirusa. Za wierność naszych klientów. Za jedność wśród naszych pracowników. 
Dziękujemy Wam za niestrudzone starania, pracowitość i lojalność! Wspólnie wykorzystaliśmy ten 
czas najlepiej jak się dało – z solidarnością, duchem zespołowym i zdrowym rozsądkiem. 
 
Na zbliżający się sezon czekamy z radością, ale jednocześnie z niepokojem. Cieszymy się na udane 
zbiory i na Wasz powrót na nasze gospodarstwo. Prosimy pamiętać, że do pracy u nas wymagany 
jest zielony certyfikat lub inny dowód na to, że osoba go posiadająca jest zaszczepiona lub przebyła 
zakażenie COVID-19. 
 
Na obecną chwilę w Niemczech niezaszczepionym pracownikom wolno przyjść do pracy tylko 
wtedy, jeśli będą się poddawać codziennym testom. Testy kosztują czas i pieniądze i nie liczą się 
jako czas pracy. Każda osoba, która musi wykonać testy, musi się sama o to zatroszczyć. Jeśli osoba 
niezaszczepiona musi przebyć kwarantannę, nie otrzyma ona wynagrodzenia – taką decyzję podjął 
niemiecki rząd. Jeszcze nie zadecydowano o tym, czy w Niemczech oraz innych krajach w Europie 
wprowadzony zostanie wkrótce obowiązek szczepień ochronnych przeciwko koronawirusowi. 
Możliwe jest również, że niedługo w przedsiębiorstwie będzie panować zasada 2G. 2G oznacza: 
tylko osobom, które chorowały na koronawirusa lub są zaszczepione, wolno będzie przyjść do 
pracy. 
 
Rozumiemy, że niektórzy nie mają zaufania do szczepionek i są nadal sceptyczni. Czasem trudno 
powiedzieć, co jest prawdą, gdy każdy, politycy, kościół, rodzina, telewizja i media społecznościowe, 
twierdzi coś innego. My pokładamy zaufanie w niezależnych naukowców z całego świata. Oni 
potwierdzają: szczepionki są bezpieczne. Działają niezawodnie. I są jedynym środkiem, który 
naprawdę chroni przed koronawirusem. W naszym przedsiębiorstwie jesteśmy małą wspólnotą. 
Uważamy na siebie. I robimy wszystko, co w naszej mocy, aby chronić pracowników przed chorobą i 
szkodą. Uda się nam to najlepiej, jeśli będą oni zaszczepieni. W ten sposób ochronią oni nie tylko 
siebie, lecz również swoje rodziny i innych pracowników. Również wjazd do Niemiec jest 
najłatwiejszy i najszybszy z zielonym certyfikatem. 
 
Życzymy Wam oraz Waszym rodzinom zdrowych i pogodnych świąt Bożego Narodzenia oraz 
szczęśliwego Nowego Roku! Do zobaczenia w nowym sezonie! 
 
 
 
Przedsiębiorstwo xyz (hier Ihren Namen einsetzen) 
 
 
 


