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Stimați locuitori ai orașului München, 

numărul de infectări din München este încă foarte mare. 

Mulți locuitori din orșul München se îmbolnăvesc în urma acestei infectări și, uneori, trebuie să
se confrunte cu consecințe grave asupra sănătății. Trebuie să renunțăm la întâlniri de 
dimensiuni mai mari cu familiile și prietenii noștri. Copiii noștri nu pot merge la grădiniță sau la 
școală în mod regulat. Mulți locuitori din München sunt expuși unui risc crescut de infecție din 
cauza profesiei lor sau chiar se tem de șomaj. De asemenea chiar și slujbele bisericești sunt 
posibile doar în condiții stricte de control al protecției împotriva infectării. 

Din nefericire, mult prea mulți oameni din München sunt încă nevaccinați. În cazul în care 
acest lucru se va schimba, va fi posibilă din nou o reducere mai rapidă a restricțiilor corona. 
Dacă vă vaccinați, vă puteți proteja împotriva unei îmbolnăviri severe de corona. 

Vaccinați-vă! Nu contează dacă este vorba de prima, a doua sau a treia vaccinare. Toate 
vaccinurile aprobate în prezent în Germania oferă o protecție foarte bună! 

Prin vaccinare, vă protejați pe dumneavoastră, familia, prietenii, colegii și cunoștințele 
dumneavoastră. 

Vaccinurile sunt testate în mod amplu pe scară largă. Nu există indicii că, de exemplu, femeile 
sau bărbații ar putea deveni infertili din cauza vaccinării. Dar: femeile însărcinate care au 
contractat Corona și nu au fost vaccinate au un risc mai mare de a avea o evoluție mai severă 
a bolii. 

Vaccinurile Corona sunt mai bine studiate decât orice alt vaccin, deoarece au fost deja 
administrate unui număr mare de persoane din întreaga lume. Grija că vaccinurile cu mRNA ar
putea altera ADN-ul este, de asemenea, inutilă. Vaccinarea nu schimbă structura genetică a 
unei persoane. Prin vaccinare, obținem cea mai mare protecție posibilă pentru populație și 
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pentru fiecare individ în parte. Odată cu ea, găsim și o cale de întoarcere la normalitatea pe 
care ne-o dorim cu toții atât de mult. 

Odată cu vaccinarea, multe lucruri devin din nou mai ușoare. De exemplu, dacă sunteți 
vaccinat puteți călători mult mai ușor pentru a vizita rudele sau pentru a pleca într-o excursie 
în străinătate. De asemenea, în multe locuri se renunță la obligația de testare și carantină 
dacă se prezintă o dovadă valabilă de vaccinare. 

Informații despre vaccinare și datele de vaccinare pot fi găsite la: www.muenchen.de/corona
Informații despre Corona, reguli, vaccinare sau testare în mai multe limbi pot fi găsite la: 
muenchen.corona-mehrsprachig.de

În special, aș dori să vă atrag atenția, că în districtele din apropierea dumneavoastră au loc 
mereu campanii de vaccinare. Începând cu luna martie a anului 2022, consilierii, așa-numiții 
"ghizi de vaccinare", vor fi prezenți în fiecare cartier al orașului pentru a vă informa cu privire la
vaccinare. Acești "ghizi de vaccinare" vor fi disponibili la fața locului pentru a vă oferi educația 
medicală și sfaturi pentru consiliere personală în materie de vaccinare. Aceștia reprezintă un 
punct de contact pentru a discuta cu calm despre grijile, întrebările și problemele 
dumneavoastră. 

Pentru mai multe informații sau întrebări, vă rugăm să apelați linia telefonică de serviciu 
Corona a orașului München Capitală a Landului la 089 233-96333. 

Rămâneți sănătoși!

Al dumneavoastră

Dieter Reiter


