
Stimate/ă angajat/ă * (* introduceți numele aici), 
 
Anul se apropie încet de sfârșit, zilele devin mai liniștite și în curând vine Crăciunul cu mese festive, 
multă Țuică, colindători și plimbări în zăpadă. Este o perioadă de bucurie și liniștire, amintiri și 
așteptare pe care o așteptăm cu nerăbdare în fiecare an. 
 
Când ne amintim de anul trecut, cel mai important lucru pe care îl simțim este recunoștința. Pentru 
lucrurile care s-au întâmplat în ciuda perioadei marcate de Covid. Pentru fidelitatea clienților noști. 
Pentru colaborarea dintre angajații noștri. Vă mulțumim, dragă angajat/ă* (* introduceți numele 
aici), pentru angajamentul dumneavoastră neobosit, hărnicie și loialitatea dumneavoastră! 
Împreună am profitat la maxim de această situație - cu solidaritate, spirit de echipă și bun simț. 
 
Așteptăm cu nerăbdare sezonul care vine, dar suntem și puțin îngrijorați. Desigur, așteptăm cu 
nerăbdare o recoltă bună și să vă primim înapoi la întreprinderea/societatea noastră. Pentru a 
lucra la noi, aveți însă nevoie de certificatul verde sau de o altă dovadă că ați fost vaccinat sau că 
ați trecut prin boală. 
 
În acest moment, angajații nevaccinați din Germania au voie să vină la muncă doar dacă sunt 
testați zilnic. Testele costă timp, bani și nu sunt considerate timp de lucru. Oricine are nevoie de un 
test trebuie să se ocupe singur de el. Oricine trebuie să intre în carantină din cauza pandemiei 
Covid fără a fi vaccinat, nu va primi salariu - acest lucru a fost decis de guvernul federal. Încă nu s-a 
decis dacă va exista în curând vaccinarea obligatorie împotriva Covid în Germania și în alte țări 
europene. În plus este posibil ca 2G să se aplice în curând în companii. 2G înseamnă: Doar 
persoanele care au avut deja Covid sau au fost vaccinate au voie să meargă la lucru. 
 
Înțelegem că există oameni care nu au încredere în vaccinuri și sunt încă sceptici. Uneori este greu 
să descoperi adevărul când politica, biserica, membrii familiei, televiziunea și rețelele sociale spun 
toate lucruri diferite. Prin urmare, avem încredere în oamenii de știință independenți din întreaga 
lume. Și aceștia confirmă: vaccinările sunt sigure. Par de încredere. Și ele sunt singurul lucru care 
protejează cu adevărat împotriva Covid. Întreprinderea noastră este o comunitate mică. Avem grijă 
unul de celălalt. Și facem tot posibilul pentru a vă proteja de boli și vătămări. Acest lucru 
funcționează cel mai bine dacă ne ajutați vaccinându-vă. În acest fel, nu vă protejați doar pe dvs., ci 
și pe toți ceilalți angajați și familiile de acasă. În plus: călătoria către Germania este de asemenea 
mult mai ușoară și mai rapidă cu certificatul verde. 
 
În primul rând, vă dorim dvs. și celor dragi un Crăciun minunat și toate cele bune în noul an. De 
abia așteptăm să vă revedem sănătoși în noul sezon! 
 
 
 
Întreprinderea xy 
 
 
 


