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Ressort Aktuell 2021
Ediția Nr.37
Buletin informativ al Departamentului Imigrație și Integrare în Wuppertal

Dragi cititori*cititoare,
Se apropie Sărbătorile de Crăciun precum și sfârșitul anului, sperăm, să aveti atât dvs. cât si familia
dumneavoastră o perioadă cu sărbători liniștite si binecuvântate. Acest buletin informativ vă oferă astăzi o
scurtă prezentare actuală în ceea ce privește evoluția Corona din Wuppertal.
Vă rugăm să respectați regulile necesare și să aveți grijă de Dumneavoastră și de cei din jur.
Vă dorim Sărbători fericite și să treceti cu bine în noul an!
Ramâneti sănătosi!
Departamentul dvs. de Imigrare și Integrare

Vă rugăm să rețineți: Regulile Corona sunt actualizate în mod constant la rata de infecție. Prin
urmare, informatiile pot fi modificate într-un timp foarte scurt. (Începând cu: 17.12.2021)

Informații generale
Măsuri noi de Corona





2G (complet vaccinat sau recuperat) se aplică și în domeniul comerțului cu amănuntul
Dintre acestea se exclud magazinele pentru nevoile zilnice precum: magazine alimentare, farmacii,
benzinării etc.
Persoanele care nu îndeplinesc cerința 2G au voie să se întâlnească în public numai cu persoane din
propria gospodărie și cu maximum două persoane dintr-o altă gospodărie
Copiii cu vârsta până la 13 ani inclusiv, sunt scutiți de aceaste Reguli

1





Soții precum și partenerii dintr-un parteneriat neconjugal sunt considerați a fi o singură gospodărie
chiar dacă nu au o reședință comună
În noaptea de Revelion sunt interzise Artificiile organizate in spatiul public
De asemenea nu au loc evenimente publice de dans, precum nu este posibilă nici participarea la
evenimentele de dans și discotecă
Weitere Informationen
2G in Wuppertal

Vaccinarea de rapel (vaccinarea de rapel impotriva Covid-19)



Vaccinarea trebuie să fie de 5 luni, dar cu cel puțin 4 luni în urmă.
Pentru vaccinarea de rapel este obligatorie o programare
Weitere Informationen
Terminbuchung

Vaccinarea copiilor





Un părinte poate rezerva o programare pentru un copil între 5 și 11 ani. Cerințele sunt:
Copilul trebuie să fie liber de infecție (va fi examinat înainte de vaccinare)
Dacă copilul a fost infectat cu virusul Corona, între infectare și vaccinare trebuie să treacă cel puțin
6 luni.
Un părinte sau un tutore legal trebuie să fie prezent la consultația de prevaccinare
Weitere Informationen
Terminbuchung

Campanii mobile de vaccinare, locale - Fără programări!
Pe lângă programările de vaccinare, care sunt enumerate în linkul de mai jos, există și o ofertă de vaccinare
mobilă recurentă în centrul din Barmen și Elberfeld.
Barmen: Rathaus Barmen, Raum Lichthof (accesibil persoanelor cu handicap), Johannes-Rau-Platz 1, 42275
Wuppertal


de Luni până Joi între orele 9:00 și 17:00

Elberfeld: Rathaus Galerie (accesibil persoanelor cu handicap) Klotzbahn 5, 42105 Wuppertal


de Luni până Sâmbătă între orele 9:00 și 17:00

Elberfeld: Pavillon Döppersberg (accesibil persoanelor cu handicap), Alte Freiheit 23:



de Luni până Joi precum și Sâmbăta între orele 9:00 și 17:00
Vineri între orele 14:00 și 22:00
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Ronsdorf: Impfzentrum an der VAMED Rehaklinik Bergisch-Land,
Im Saalscheid 5




Vineri între orele 17:00 și 21:00 (începând cu 17 Decembrie)
Sâmbătă și Duminică între orele 8:00 și 16:30
Doar cu înregistrare online Anmeldung
Weitere Impftermine im Dezember

Vă rugăm să rețineți: Datorită evoluției procesului de infecție, reglementările sunt în continuă schimbare.
Informații actuale despre reglementările Corona pot fi găsite pe pagina principală al orașului Wuppertal
(www.wuppertal.de). Vă rugăm să vă informați permanent.

Ați omis un Buletin Informativ? Edițiile anterioare, limbi străine suplimentare și informații pot fi
găsite sub următorul link sau cod QR.
Ältere Newsletter und ergänzende Informationen
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