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Уважаеми дами и господа, 

С работата Ви в германската строителна индустрия сте поели много важна задача.  
Вие гарантирате, че хората в Бавария ще получат нови жилища, че ще бъдат построени 
пътища и железопътни линии или сгради с важно значение. 

Всеки ден контактувате на строителните обекти с много хора. Ето защо Вие сте изложени 
на голям риск от инфекция. В случай, че се заразите с коронавируса, нараства рискът да 
заразите много други хора. В тази ситуация носите голяма отговорност за колегите си.

Ето защо ние, в качеството си на министър  
на строителството и комисар по въпросите на  
интеграцията в правителството на Бавария,  
се обръщаме към Вас с голяма молба:  
ваксинирайте се.

От няколко месеца имаме различни много добри 
ваксини. Опитът показва, че ваксинацията 
значително намалява риска от заразяване с  
корона вирус и предаване на вируса.

Милиони хора в Германия и по света вече са се ваксинирали - включително и ние двете.

Можете да се ваксинирате:
• при Вашия семеен лекар
• в центровете за ваксинация (немски / английски): www.impfzentren.bayern
• при различни кампании за ваксинация в цяла Бавария (немски / английски):  

www.stmgp.bayern.de/coronavirus/impfung/#Impfen_Aktionen
• В много фирми и предприятия. Може би и при Вас?

Ако имате някакви въпроси или се чувствате несигурни, попитайте Вашия лекар за съвет 
или се обадете на безплатния номер 116 117 (медицинска дежурна услуга).

Информация от Института Робърт Кох - също на Вашия роден език - можете да 
намерите тук:
•  www.rki.de/DE/Content/Infekt/Impfen/Materialien/COVID-19-Vektorimpfstoff-Tab.html  
•  www.rki.de/DE/Content/Infekt/Impfen/Materialien/COVID-19-Aufklaerungsbogen-Tab.htm 
 
Помогнете и Вие - само заедно можем да победим корона вируса!
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