
کرستین شِرِیر
وزیر مسکن، ساخت وساز و حمل و نقل     

ایالت بایرن

گودرون برندل-فیشر
مسئول یکپارچگی 
دولت ایالت بایرن

خانم ها و آقایان گرامی،  
با کار خود در صنعت ساخت وساز آلمان، کار بسیار مهمی را انجام داده اید. این اقدام تضمین می کند اهالی باواریا، آپارتمان های جدید 

داشته باشند، جاده ها و ریل های جدید یا ساختمان های مهمی ساخته شود.

هر روز در محل ساخت و ساز با افراد زیادی در ارتباط هستید. در نتیجه، در معرض خطر عفونت قرار دارید. اگر دچار عفونت 
ویروس کرونا شوید، خطر انتقال آن به افراد دیگر نیز افزایش می یابد. شما در اینجا مسئولیت ویژه ای برای همکاران خود دارید.

به همین دلیل ما، به عنوان وزیر ساخت و ساز باواریا و اداره یکپارچگی 
باواریا، این درخواست بزرگ را از شما داریم: واکسن بزنید.

از چند ماه پیش، ما چندین واکسن  بسیار خوب را در اختیار داریم. تجارب 
گذشته نشان می دهند که واکسیناسیون خطر بیماری با کرونا و انتقال ویروس 

را به شکل قابل مالحظه کاهش می دهد.

میلیون ها نفر در آلمان و سراسر دنیا خود را واکسینه کرده اند - از جمله ما دو نفر. 

به روش های زیر می توانید واکسینه شوید:
نزد پزشک عمومی خودتان	 
در مراکز واکسیناسیون:  www.impfzentren.bayern )آلمانی/انگلیسی(	 
 در کمپین های مختلف واکسیناسیون در سراسر بایرن  	 

ویروس کرونا: واکسیناسیون - وزارت سالمت و مراقبت ایالت بایرن )bayern.de( )آلمانی/انگلیسی(
در بسیاری از شرکت ها و موسسه ها. شاید حتی در شرکت شما.	 

 اگر پرسش هایی دارید یا نامطمئن هستید، در این صورت از پزشک خود مشاوره بگیرید، یا با شماره رایگان 117 116 
)خدمات اضطراری پزشکی( تماس بگیرید.

اطالعات موسسه رابرت ُکخ را - همچنین به زبان مادری شما - در اینجا می یابید:
	    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

شما نیز کمک کنید - تنها باهم می توانیم بر کرونا غلبه کنیم!
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