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Уважаеми господин / уважаема госпожо …, 
 

пандемията от корона държи страната ни в здрава хватка вече повече от 20 месеца.  
Носенето на маска, спазването на дистанция и ограничаването на контактите станаха част от 
нашето всекидневие. Въпреки това, за съжаление, индексът на заболеваемост е все още висок. 
Зад тези цифри се крият хора, които се заразяват с вируса на короната, заболяват сериозно или 
дори умират. 
Само ваксинацията осигурява ефективна защита срещу вируса на корона. Ако се ваксинирате, 

се предпазвате от тежка форма на заболяване от корона и при това оказвате съдействие вирусът 

да не се разпространява по-нататък. 

Вашето здраве и здравето на Вашето семейство и на Вашите приятели са важни за нас.  
Ние от Jobcenter (бюро по труда) Deutsche Weinstraße бихме искали да помогнем за това още 

повече хора да се ваксинират срещу корона. Не знаем дали Вие вече сте били ваксинирани, но 

бихме искали с това писмо да ви обърнем внимание на възможността за ваксинация, която Ви се 

предлага.  

Ако на Вас самите не Ви е необходима ваксинация, можете разбира се да информирате своето 

семейство, приятелите и познатите си за следната възможност. която Ви се предлага в близост 

до Вашето местоживеене.  

Моля донесете съ себе си следните документи: 

 лична карта или разрешително за пребиваване и паспорт 
По този начин можете без всякакви затруднения да получите своята първа, втора или трета 
(бустер) ваксинация. 
Само със съвместни усилия можем да победим пандемията от корона. Ето защо ще ни е драго 
и Вие да се възползвате от нашето предложение, ако това Ви е необходимо или пък да 
разкажете и на други за него. 
Още от сега Ви благодарим от все сърце и Ви пожелаваме всичко най-добро за следващите 
седмици и месеци.  
И преди всичко: пазете си здравето! 
 
С любезни поздрави,  
Вашият Jobcenter (бюро по труда) Deutsche Weinstraße 
Информация за ваксинацията срещу корона и отговори на важни въпроси може да намерите 
тук: 
www.zusammengegencorona.de/impfen 

http://www.zusammengegencorona.de/impfen

