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Drodzy Czytelnicy,
w obliczu zagrożenia koronawirusem w Niemczech wprowadzone zostają nowe środki ochrony lub
zaostrzenie dotychczasowych. W tym oto specjalnym wydaniu zapraszamy Państwa na przegląd aktualnych
informacji.
Uwaga: Zasady dotyczące koronawirusa będą na bieżąco dopasowywane do zmieniającej się sytuacji.
Może to oznaczać zmiany w bardzo krótkim okresie czasu. (Stan: 23.11.2021)

Nowe środki ochrony przed koronawirusem (Stan 23.11.2021) – ważne informacje!






Od teraz wchodzą w życie zakrojone na duża skalę ograniczenia dostępu dla dorosłych osób
niezaszczepionych lub nie będących ozdrowieńcami w przestrzeni rozrywkowej.
W gastronomii, na jarmarkach świątecznych, dużych wydarzeniach piłkarskich i pozostałych
wydarzeniach sportowych obowiązuje Reguła 2G.
Podniesiono także kary za nieprzestrzeganie wprowadzonych zarządzeń.
Dla komunikacji publicznej (autobusy i pociągi) obowiązuje Reguła 3G (geimpft- zaszczepiony,
genesen- ozdrowiały lub getestet- przetestowany).
W miejscach pracy obowiązuje Reguła 3G. Jej przestrzeganie będzie codziennie kontrolowane i
dokumentowane przez pracodawcę.
Aktuelles Video von der Landesregierung
Weitere Informationen

2G, 2G plus, 3G, 3G plus, - co oznaczają?



2G oznacza, że tylko zaszczepieni i ozdrowieńcy maja dostęp do określonych dziedzin życia (np.
gastronomia, jarmarki świąteczne itd.)
2G plus oznacza, że zaszczepieni i ozdrowieńcy powinni dysponować dodatkowo wynikiem
negatywnego testu (np. w dyskotekach)




W wypadku 3G należy posiadać zaświadczenie o szczepieniu, przebytej chorobie lub negatywny
wynik testu (szybki test antygenowy lub test PCR).
3G Plus to zaszczepiony, ozdrowiały lub posiadający negatywny wynik testu. Test PCR nie może być
jednak starszy niż 24 godziny a szybki test nie starszy niż 6 godzin.
Weitere Informationen
Weiterer Überblick

3G w miejscu pracy? Co to znaczy? Jakie dokumenty powinien przedstawić pracownik?






Również pracy wprowadzono Regułę 3G.
Do pracy należy zabrać ze sobą zaświadczenie o szczepieniu, przebytej chorobie lub aktualny
wynik negatywnego testu na koronawirusa.
Będą one codziennie kontrolowane i dokumentowane przez pracodawcę.
Pracodawcy muszą wszystkim na miejscu pracującym osobom przynajmniej 2 r azy w tygodniu
oferować możliwość szybkiego testu antygenowego lub auto testu.
Pracodawca musi zatrudnionym dać możliwość pracy w systemie homeoffice, jeżeli nie ma
żadnych przeszkód zagrażających dobru firmy
Weitere Informationen

Szczepienie przypominające
Następującym osobom zaleca się wykonanie szczepienia przypominającego (wzmacniającego) za pomocą
szczepionki mRNA (Biontech/Moderna) w czasie 6 miesięcy po terminie drugiego szczepienia:






Osoby powyżej 70 roku życia
Osoby o obniżonej odporności
Mieszkańców i podopiecznych oraz personel w placówkach opiekuńczych
Personel w placówkach medycznych z bezpośrednim kontaktem z pacjentami
Na szczepienia można umawiać się u lekarzy w praktykach lekarskich, a w tym celu należy zwrócić się
do swojego lekarza
Weitere Informationen

Ważne rady dotyczące szczepienia wzmacniającego
Miasto Wuppertal prosi o wyrozumiałość, że nie możliwe jest przyjęcie dawki szczepienia wzmacniającego
przed upływem 6 miesięcy po drugim szczepieniu (wyjątek Johnson&Johnson), ponieważ dekret
Ministerstwa Zdrowia NRW jest wiążący.
Weitere Informationen

Mobilna oferta szczepień na miejscu bez umówionego terminu!
Oprócz niżej w linku wymienionych mobilnych terminów szczepień, dostępna jest także powracająca,
rozszerzona oferta szczepień w centrum Barmen i Elberfeld.
Barmen: Rathaus Barmen, Raum Lichthof, Johannes-Rau-Platz 1, 42275 Wuppertal



Poniedziałki,wtorki, środy od12 do 20
Czwartki od 8 do 14Uhr

Elberfeld, Friedrichsstr. 66! Dotychczasowe terminy zostają od 8.11.21 przeniesione do pawilonu.
Elberfeld: Pavillon Döppersberg, Alte Freiheit 23:







Poniedziałek: 8 - 16
Wtorek: 12 - 20
Środa: 10 - 18
Czwartek: 12 - 20
Piątek: 14 - 22
Sobota:10 - 20

Weitere Impftermine im November
Ilość osób zarażonych rośnie. 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

