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Stimate domnul … / Stimate doamna …, 
 
De peste 20 de luni pandemia de coronavirus stăpânește țara noastră cu mâna dură.  
În viața noastră de zi cu zi ne-am obișnuit să purtăm măști, să păstrăm distanță și să respectăm restricții 
de contact. Totuși rata de incidență din păcate încă mai este ridicată. În spatele acestor cifre se află 
oameni care se infectează cu coronavirus, se îmbolnăvesc grav sau chiar și moare. 
O protecție eficace împotriva coronavirusului oferă doar o vaccinare. Dacă sunteți vaccinat/ă vă protejați 

pe dvs. de o îmbolnăvire gravă cu coronavirus și ajutați să nu se mai răspândească virusul în continuare. 

Sănătatea dvs. și sănătatea familiei și a prietenilor dvs. este importantă pentru noi.  
Noi ca Centrul de ocupare a forței de muncă [Jobcenter] Deutsche Weinstraße dorim să ajutăm la 

vaccinarea împotriva coronavirusului a și mai multor oameni decât până acum. Nu știm dacă sunteți 

vaccinat/ă deja sau nu, dar cu scrisoarea aceasta dorim să vă atragem atenția asupra ofertei de vac-

cinare.  

Chiar dacă dvs. personal nu aveți nevoie de vaccinare, informați pe familia, prieteni și cunostințe despre 

următoarea ofertă de vaccinare din apropierea dvs.  

Vă rugam a aduce cu dvs. următoarele documente: 

 buletin/carte de identitate sau titlu de ședere și pașaport  
 
În modul acesta puteți să obțineți foarte simplu prima, a doua vaccinare sau injecția de împrospătare 
(booster). 
Doar împreună vom putea învinge pandemia de coronavirus. De aceea ne bucurăm dacă în caz de 
nevoie dvs. personal veți folosi oferta noastră respectiv veți povesti altora despre această ofertă. 
Deja de acum vă mulțumim din tot suflet și pentru următoarele săptămâni și luni vă urăm toate cele 
bune.  
Și în primul rând: Stați sănătos/oasă! 
 
Cu stimă  
Centrul de ocupare a forței de muncă [Jobcenter] Deutsche Weinstraße 
 
Informații privind vaccinarea împotriva coronavirusului și răspunsuri la întrebări importante găsiți aici: 
www.zusammengegencorona.de/impfen 

http://www.zusammengegencorona.de/impfen

