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Поштовани господине / поштована госпођо …, 
 
пандемија вируса короне је нашу државу већ више од 20 месеци чврсто стегла. 
Ношење маски, држање одстојања и ограничења код контаката су постали део нашег 
свакодневног живота. Али поред тога, нажалост, бележимо још увек високу стопу инциденције. 
Иза тих бројева стоје људи, који су се заразили вирусом корона, који ће доживети тешки облик 
болести или пак од ње умрети.   
Ефикасну заштиту против вируса короне пружа само вакцинисање. Ако сте вакцинисани, штитите 

сами себе од тешког облика оболења на основу заразе короном, а при томе уједно помажете да 

се вирус не шири даље.  

Ваше здравље и здравље Ваше породице и пријатеља су за нас веома важни. 
Ми као Јобцентер Deutsche Weinstraße желимо да пружимо помоћ у томе да још више људи 

приме вакцину против короне. Нама није познато да ли сте и ви већ вакцинисано лице, али овим 

дописом желимо да вам скренемо пажњу на ту понуду да се вакцинишете.     

Уколико Вама самим није потребно вакцинисање, можете радо обавестити чланове Ваше 

породице, пријатеље и познанике о следећој понуди која се налази у Вашој близини:  

Молимо, понесите са собом следећа документа: 

 Личну карту или дозволу боравка и пасош 
 

 
На тај начин можете једноставно да дођете до Ваше прве, друге или обновљене вакцине. 
Само удружено можемо победити пандемију короне. Због тога бих се радовали ако, по потреби, 
искористите ову нашу понуду, односно ако о томе причате другим лицима.  
Већ сада Вам се од срца захваљујемо на томе и желимо Вам за наредне недеље и месеце све 
најбоље.    
А пре свега: останите здрави! 
 
Са пријатељским поздравима,  
Ваш Јобцентер Deutsche Weinstraße 
 
Информације о вакцини против короне и одговори на битна питања налазе се овде: www.zusam-
mengegencorona.de/impfen 

http://www.zusammengegencorona.de/impfen
http://www.zusammengegencorona.de/impfen

