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!
Уважаеми читатели,
С оглед на опасната ситуация с коронавируса в Германия, нови мерки за корона трябва да
бъдат въведени или дори затегнати. С това специално издание ви даваме преглед на
текущата ситуация.
Моля, обърнете внимание: Правилата за короната постоянно се адаптират към появата
на инфекции. Следователно промените могат да бъдат направени и в кратък срок.
(Състояние: 23.11.2021)

Нови мерки за корона (от 23 ноември 2021 г.) - важна информация!
•

Отсега нататък ограниченията за достъп в цялата страна важат за неваксинирани или
преболедували.

•

Правилото за 2G се прилага за ресторанти, коледни базари, футбол и други големи
спортни събития

•

Увеличават се глобите за неспазване на правилата

•

Правилото за 3G се прилага за местния обществен транспорт (автобуси и влакове)
(ваксинирани, преболедували или тествани).

•

За работното място се прилага регламент за 3G. Това се проверява и документира
ежедневно от работодателя.
Aktuelles Video von der Landesregierung
Weitere Informationen

2G, 2G плюс, 3G, 3G плюс, - какво означава това?
•

2G означава, че само тези, които са били ваксинирани и преболедували, имат
достъп до определени зони (например гастрономия, коледни базари и др.)
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•

2G plus означава, че тези, които са били ваксинирани и тези, които са
преболедували, също трябва да направят отрицателен тест (например в
дискотеки)

•

С 3G трябва да сте ваксинирани, преболедували или отрицателен тест (бърз
антигенен тест или PCR тест).

•

3G Plus означава ваксиниран, преболедувал или отрицателен тест. Въпреки това,
PCR тестът може да продължи максимум 24 часа, а бързият тест - максимум 6
часа.
Weitere Informationen
Weiterer Überblick

3G на работното място? какво означава това? Какво е задължението за предоставяне на
доказателства за служителите?
•

Разпоредба за 3G важи и за работното място

•

На работа трябва да имате сертификат за ваксинация или такъв за преболедувал
настоящ сертификат за отрицателен тест за корона

•

Това се проверява и документира ежедневно от работодателя

•

Работодателите трябва да предложат бърз тест за антиген или самотест поне два
пъти седмично за всички работещи.

•

Работодателят трябва да предложи на служителите възможност да работят от
вкъщи, ако няма убедителни оперативни причини за обратното
Weitere Informationen

Бустерна ваксинация / Трета ваксина
Бустерна ваксинация с иРНК ваксина (Biontech / Moderna) 6 месеца след втората ваксинация
силно се препоръчва за следните хора:
•

Хора на възраст над 70 години

•

Хора с имунна недостатъчност

•

Пациентите и персонала в медецинските заведения

•

Персонал в лечебни заведения с директен контакт с пациента

•

Ваксинациите могат да бъдат организирани чрез местните лекари. Моля, свържете
се с Вашия лекар
Weitere Informationen

Важна забележка относно бустерната ваксинация
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Град Вупертал моли за разбирането ви, че не може да се прави бустерна ваксина преди
шест месеца (с изключение на Johnson & Johnson), тъй като постановлението на
Министерството на здравеопазването на NRW е задължително.
Weitere Informationen
Продложение за мобилна ваксина на място - без записване!
В допълнение към часовете за мобилна ваксинация, които са изброени в линка по-долу, има
и периодична, разширено предложение за ваксинация в Бармен и Елберфелд.
Barmen: Rathaus Barmen, Raum Lichthof, Johannes-Rau-Platz 1, 42275 Wuppertal
•

Понеделник, вторник, сряда от 12 до 20 часа.

•

Четвъртък от 8 до 14 ч.

Elberfeld, Friedrichsstr. 66! Предходните дати ще бъдат от 8.11.21 преместен в павилиона
Elberfeld: Pavillon Döppersberg, Alte Freiheit 23:
•

Понеделник: от 8 до 16 ч.

•

Вторник: от 12 до 20 часа.

•

Сряда: от 10 до 18 часа.

•

Четвъртък: от 12 до 20 часа.

•

Петък: 14:00 до 22:00 ч.

•

Събота: от 10 до 20 ч.

Weitere Impftermine im November
В момента броят на заразените с корона се увеличава. Поради развитието на процеса на
заразяване наредбите постоянно се променят. На началната страница на град Wuppertal
(www.wuppertal.de) може да се потърси актуална информация относно правилата за
корона. Моля, бъдете в течение.

Пропуснахте бюлетина? По-стари издания, други езици и информация можете да
намерите под следния линк или QR код
Ältere Newsletter und ergänzende
Informationen
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