20 grudzień 2021

Ressort Aktuell 2021
Wydanie trzydzieste siódme
Newsletter Departamentu Imigracji i Integracji w Wuppertalu

Drodzy Czytelnicy,
zbliża się czas świąt oraz koniec roku, a z nimi, miejmy nadzieję, spokój i zaduma dla Państwa i Państwa rodzin.
W tym wydaniu biuletynu chcemy Państwu dostarczyć aktualnych informacji o rozwoju tendencji
koronawirusowych w Wuppertalu.
Prosimy o stosowanie się w dalszym ciągu do panujących zasad i o zważanie na bezpieczeństwo swoje i.
Życzymy Państwu udanego wypoczynku i pomyślnego wejścia w nowy rok!
Życzymy zdrowia!
Wasz Departament Imigracji i Integracji

Uwaga: Zasady dotyczące koronawirusa będą na bieżąco dopasowywane do zmieniającej się sytuacji.
Może to oznaczać zmiany w bardzo krótkim czasie. (Stan: 17.12.2021)

Informacje ogólne
Nowe środki do walki z koronawirusem



2G (w pełni zaszczepiony lub ozdrowiały) obowiązuje także w handlu detalicznym
Wyjątkiem od tego są sklepy z artykułami niezbędnymi do codziennego funkcjonowania jak np.
sprzedaż żywności, apteki, drogerie, stacje benzynowe itd.



Osoby niestosujące się do zasady 2G, mogą publicznie spotykać się jedynie z członkami własnego
gospodarstwa domowego i 2 innymi osobami spoza.




Wyłączone z tego są dzieci w wieku do lat 13 włącznie.



W noc sylwestrową fajerwerki w przestrzeni publicznej zostały zakazane.
Także publiczne imprezy taneczne, jak i dyskoteki nie są możliwe.



Małżonkowie, partnerzy życiowi oraz partnerzy z niesformalizowanego związku traktowani są jako
wspólnota, nawet jeżeli nie mieszkają w jednym domostwie.
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Weitere Informationen
2G in Wuppertal

Szczepienie wzmacniające (przypominające przeciw Covid-19)



Ostatnie szczepienie powinno być wykonane 5 miesięcy wcześniej, ale musi koniecznie nie później
jak 4 miesiące przed planowanym szczepieniem przypominającym.
Do tego szczepienia wymagane jest umówienie terminu.
Weitere Informationen
Terminbuchung

Szczepienie dzieci


Rodzic może umówić się na szczepienie dziecka w wieku od 5 do 11 lat z zachowaniem
następujących warunków:
 Dziecko nie może mieć żadnej infekcji (wykonane zostanie badanie przed szczepieniem).
 Jeżeli u dziecka stwierdzono koronawirusa, szczepienie można wykonać dopiero po upływie 6
miesięcy.
 W trakcie rozmowy wyjaśniającej przed szczepieniem, musi być obecna osoba uprawiona do opieki.
Weitere Informationen
Terminbuchung

Mobilna oferta szczepień stacjonarnie - bez terminu!
Oprócz ruchomych terminów szczepień [przedstawionych w linku poniżej, można skorzystać z rozszerzonej
oferty szczepień centralnie w Barmen i Elberfeld.
Barmen: Rathaus Barmen, Raum Lichthof (bez barier), Johannes-Rau-Platz 1, 42275 Wuppertal


Od poniedziałku do czwartku od 9 do 17

Elberfeld: Rathaus Galerie (bez barier) Klotzbahn 5, 42105 Wuppertal


Od poniedziałku do soboty od 9 do 17

Elberfeld: Pavillon Döppersberg (bez barier), Alte Freiheit 23:



Od poniedziałku do czwartku oraz w soboty od 9 do 17
W piątki od 14 do 22

Ronsdorf: Impfzentrum an der VAMED Rehaklinik Bergisch-Land,
Im Saalscheid 5




Piątek, od 17 do 21 (od 17 grudnia)
Soboty i niedziele, od 8 do 16:30
Tylko ze zgłoszeniem online  Anmeldung
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Weitere Impftermine im Dezember
Ze względu na ciągły rozwój procesu infekcji przepisy podlegają zmianom. Na stronie Miasta Wuppertal
(www.wuppertal.de) znajdą Państwo aktualne informacje dotyczące tych przepisów.

Przegapiłeś newsletter? Starsze wydania, pozostałe wersje językowe i informacje znaleźć można
pod następującym linkiem lub kodem QR
Ältere Newsletter und ergänzende Informationen
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