2021

20 декември 2021

Aктуална информация 2021
Издание Nr. 37
Бюлетин на Министерството на имиграцията и интеграцията
Вупертал

!
Уважаеми читатели,
Коледният сезон и края на годината идват, надяваме се да имате спокойно и приятно време
за вас и вашето семейство. Този бюлетин днес ви дава кратък преглед на най-новите
разработки по отношение на развитието на 'Корона' във Вупертал.
Моля, спазвайте необходимите правила
Желаем ви всичко най хубаво и добър преход към Новата година!
Бъдете здрави!
Отдел имиграция и интеграция

Моля, обърнете внимание: Правилата на 'Корона'' винаги са адаптирани към събитията
за инфекция. Така че може да направят промени в краткосрочен план. (Статус:
17.12.2021)
Обща информация

Нови Корона мерки
•

2G (напълно ваксинирано или преболрдували) също се прилага и в търговията

•

Изключени са магазини на ежедневните нужди като: търговия с храни, аптеки,
дрогерии, бензиностанции и др.

•

Хората, които не отговарят на 2G изискването, могат да се срещат само със
собственото си домакинство, както и с най-много двама души от друго домакинство

•

Децата до 13 години са изключени
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•

Съпрузи, партньори в живота * се прилагат и без общо пребиваване като едно
домакинство

•

За Нова година са забранени публично организирани фойерверки

•

Също така, обществени танцови събития, както дискотеки не са позволени

Weitere Informationen
2G in Wuppertal

Бустер ваксинация (опресняване на ваксината срещу COVID-19)
•

Ваксинацията може да бъде 5 месеца след втората, но трябва да бъде най-малко 4
месеца.

•

За бустер ваксинацията се изисква записване на час
Weitere Informationen
Terminbuchung

Детска вакцинация
•

Родител може да резервира час за дете от 5 до 11 години. Изискванията са:

•

Детето трябва да не бъде инфектирано с 'КОРОНА' (ще бъде изследвано преди
ваксинацията)

•

Ако детето е било заразено с вируса на 'КОРОНА'', трябва да бъде най-малко 6 месеца
между инфекцията и ваксинацията.

•

При предварителния разговор преди ваксинацията , трябва да има родител или
настойник
Weitere Informationen
Terminbuchung

Предложение за мобилна ваксинация на място - без записан час!
В допълнение към датите на мобилната ваксинация, които са изброени в линка малко подолу, има и повтаряща се, напреднала ваксинация която се предлага в Бармен и
Елберфелд.
Barmen:Кметство Бармен, Raum Lichthof (barrierefrei), Johannes-Rau-Platz 1, 42275
Wuppertal
•

Понеделник до четвъртък 9 часа до 17:00 часа

Elberfeld: Кметска галерия (barrierefrei) Klotzbahn 5, 42105 Wuppertal
• Понеделник до събота 9 до 17:00 часа
Elberfeld: Pavillon Döppersberg (barrierefrei), Alte Freiheit 23:
• Понеделник до четвъртък и събота 9 до 17:00
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•

Петък от 14 до 22 часа

Ronsdorf: Impfzentrum an der VAMED Rehaklinik Bergisch-Land,
Im Saalscheid 5
• Петък, от 17 до 21 часа (от 17 декември)
•

Събота и неделя, от 8 до 16:30 часа

•

Само с онлайн регистрация! Anmeldung
Weitere Impftermine im Dezember

Моля, обърнете внимание: Поради развитието на инфекциозни събития, регулациите се
променят. В сайта на град Вупертал (www.wuppertal.de) може да намерите текущата
информация за ‚Корона'' разпоредби и може да бъде извлечена. Моля, бъдете в
течение.

Пропуснат бюлетин? По-стари, други езици и информация могат да бъдат
намерени в следната връзка или QR код
Ältere Newsletter und ergänzende
Informationen
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