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Szanowna Pani / Szanowny Panie, 
 
Pandemia koronawirusa od ponad 20 miesięcy paraliżuje nasz kraj.  

Noszenie maski, zachowanie dystansu i ograniczenie kontaktów stały się częścią naszego codziennego 

życia. Pomimo tego współczynniki zapadalności na COVID-19 są niestety nadal wysokie. Pod tymi 

współczynnikami kryją się konkretni ludzie, którzy zarazili się koronawirusem, ciężko zachorowali lub 

nawet zmarli. 

Skuteczną ochronę przed koronawirusem zapewnia jedynie szczepienie. Jeżeli jesteś zaszczepiony(-

a), chronisz się przed ciężkim zachorowaniem na COVID-19 i pomagasz zapobiec dalszemu 

rozprzestrzenianiu się wirusa. 

Twoje zdrowie oraz zdrowie Twojej rodziny i Twoich przyjaciół jest dla nas ważne.  

My w Jobcenter Deutsche Weinstraße chcielibyśmy pomóc, aby jeszcze większa liczba osób mogła się 

zaszczepić przeciwko koronawirusowi. Nie wiemy, czy jesteś już zaszczepiony(-a), ale za pomocą tego 

pisma chcielibyśmy Cię poinformować o ofercie szczepień.  

Jeśli sam nie potrzebujesz szczepienia, poinformuj rodzinę, przyjaciół i znajomych o następującej 

możliwości zaszczepienia się w Twojej okolicy: 

Prosimy o zabranie ze sobą na szczepienie następujących dokumentów: 

 dowód osobisty lub dokument pobytowy i paszport 
 
Korzystając z tej oferty, możesz łatwo otrzymać pierwszą, drugą lub przypominającą dawkę szczepionki. 
Tylko razem możemy pokonać pandemię koronawirusa. Dlatego cieszyłoby nas, gdybyś w razie 
potrzeby skorzystał(a) z naszej oferty lub poinformował(a) o niej innych. 
Już teraz serdecznie Ci dziękujemy i życzymy wszystkiego dobrego w nadchodzących tygodniach i 
miesiącach.  
A przede wszystkim życzymy pozostania w dobrym zdrowiu. 
 
Z uszanowaniem 
Jobcenter Deutsche Weinstraße 
 
Informacje na temat szczepienia przeciwko koronawirusowi oraz odpowiedzi na ważne pytania można 
znaleźć tutaj: www.zusammengegencorona.de/impfen 

http://www.zusammengegencorona.de/impfen

