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Общи положения
Какво представлява Дигиталната регистрация при влизане (DEA)?
За да бъдат облекчени здравните служби по места и да бъдат подпомогнати
съществуващите процеси за контролитране на карантината, Федералното правителство
разработи Дигиталната регистрация при влизане (DEA), която замести досегашното
записване на хартиени носители и обработка на данните на влизащи в страната лица с
т.н. карти за локация на пътниците (Aussteigekarten). Дигиталната регистрация при
влизане трябва да се попълва от всички влизащи в страната лица, които през
последните десет дни преди влизането са пребивавали в рискова зона или в зона с
особено висок риск (зона с висока заболеваемост или зона с варианти на вируса) и
които не спадат към някоя от оповестените категории на изключение. Приложението се
намира на уебсайта https://www.einreiseanmeldung.de.

Какво се регламентира с наредбата за влизане в страната при коронавирус?
Наредбата за влизане в страната при коронавирус урежда в допълнение към
нормативните уредби за карантината на федералните провинции по идентичен начин
задълженията за регистрация, тестване и представяне на доказателства. В това число
влиза и всеобщо задължение за тестване и за привеждане на потвърждение от тест за
влизащите чрез въздушен транспорт, както и специални задължения за тестване и за
привеждане на потвърждение от тест във връзка с влизането във Федерална република
Германия след престой в чуждестранна рискова зона.

В наредбата са вписани и задълженията на фирми-превозвачи и на оператори на
мобилни комуникационни мрежи.
Правилата на досегашната наредба за задължително тестване от 4 ноември 2020 г.
(ФедДържВ-к AT 06.11.2020 V1), постановленията, свързани с пътувания, от 5 ноември
2020 г. (ФедДържВ-к AT 06.11.2020 B5), а също и Наредбата за защита от коронавирус
за предпазване от рискове от заразяване, във връзка с влизания в страната, относно
новите мутации на коронавируса (ФедДържВ-к AT на 21 декември 2020 г. V4) са
прехвърлени и доразвити в тази нова правова наредба на Федералното правителство.

Рискова зона
Какво представлява рисковата зона?
Рисковата зона е зона извън Федерална република Германия, за която от страна на
Федералното министерство на здравеопазването, съгласувано с Федералното
министерство на външните работи и Федералното министерство на вътрешните
работи, строителството и родината е установен повишен риск от инфекция с
определена, заплашителна заразна болест, например инфекция с коронавируса SARSCoV-2. Институтът Робърт Кох публикува непрекъснато актуализиран списък на
рисковите зони в интернет на адрес https://www.rki.de/risikogebiete.

Какво представлява зона с особено висок риск?
В дадена зона извън територията на Федерална република Германия е налице особено
висок риск, когато там съществува особено висока заболеваемост с коронавируса SARSCoV-2 (зона с висока заболеваемост) или ако определени варианти на коронавируса
SARS-CoV-2 са широко разпространени там (зона с варианти на вируса)
Зони с висока заболеваемост могат да бъдат зони с особено висок брой на случаи на
заразяване, напр. в размер многократно по-висок от средната стойност на 7-дневната
заболеваемост на 100.000 жители в Германия, но най-малкото със 7-дневна
заболеваемост от 200.
Зони с варианти на вируса могат да бъдат зони, в които им широко разпространен
даден вирусен вариант (мутация) на коронавируса SARS-CoV-2, който същевременно не
се среща в широко разпространение вътре в Германия и за който се приема, че от него
произтича специфичен риск. Такива специфични рискове могат например да следват
между другото от предполагаема или доказана по-лесна преносимост или от други
свойства, които ускоряват разпространяването на инфекцията, засилват тежестта на
заболяването или пък срещу които ефективността на имунитета, постигнат чрез
ваксинация или пък след преодоляване на инфекцията е отслабен.

Федералното министерство на здравеопазването определя съгласувано с Федералното
министерство на външните работи и Федералното министерство на вътрешните
работи, строителството и родината в кои държави в момента съществува особено
висок риск от заразяване с коронавируса SARS-CoV-2. Можете да проверите кои зони в
момента са класифицирани като зони с висока заболеваемост и като зони с варианти
на вируса от списъка на следния уебсайт: https://www.rki.de/risikogebiete.

По какво може да разберете дали влизате от рискова зона, от зона с висока
заболеваемост или от зона с варианти на вируса?
Институтът Робърт Кох публикува непрекъснато актуализиран списък на рисковите
зони, зоните с висока заболеваемост и зоните с варианти на вируса в интернет на
адрес https://www.rki.de/risikogebiete.
Класификацията като рискова зона, зона с висока заболеваемост или зона с варианти
на вируса се реализира едва с изтичането на първия ден след публикуването на
констатцията на гореспоменатия уебсайт. В списъка на института Робърт Кох, след
името на държавата или на региона в дадена държава, в скоби е посочено от кога
зоната се счита за рискова, зона с висока заболеваемост или зона с варианти на
вируса. На края на страницата ще намерите обобщение на зоните, които са били
рискови зони за който и да е момент през последните 10 дни, но в момента НЕ са вече
такива.

Колко често се актуализира класификацията на зоните на пътувания?
Федералното правителство извършва непрекъснато проверки дали дадени зони трябва
да бъдат класифицирани като рискови. Поради това може да се наложи въвеждането и
на съвсем спешни изменения, по-специално да се стигне до краткосрочно разширяване
на списъка с рисковите зони.

Защо се прави разграничение между рискови зони и зони с особено висок
риск?
Причината за това разграничение е, че по този начин може да се противодейства на
особено високия риск от заразяване в такива зони чрез въвеждането на по-строги
нормативните уредби за влизане в страната. Следва да се прави разлика между зони с
повишен риск (рискова зона) и зони с особено висок риск от инфекция с коронавируса
SARS-CoV-2. В дадена зона извън Федерална република Германия съществува особено
висок риск, когато в нея е констатирана особено висока заболеваемост с коронавирус
SARS-CoV-2 (зона с висока заболеваемост) или ако там са се разпространили широко
определени варианти на коронавируса SARS-CoV-2 са (зона с варианти на вируса). Построгите правила служат за допълнително ограничаване на навлизането на
коронавирус SARS-CoV 2 и за избягване на бързото разпространение на нови варианти
на вируса.

Изключения от задължението за регистрация
Има ли изключения от задължението за попълване на Дигиталната
регистрация при влизане
Да. Те зависят обаче от вида на рисковата зона, в която сте били през последните 10
дни преди влизането ви във Федерална република Германия. Решаващо значение има
не мястото от което сте потеглили на път, а местата, в които сте пребивавали през
последните 10 дни.
Изключенията за зоните с висока заболеваемост са по-строги, тъй като в сравнение с
рисковите зони в тях съществува особено висок риск от инфекция с коронавируса SARSCoV-2.
Внимание: За зоните с варианти на вируса не съществуват никакви изключения от
задължението за регистрация. Това означава, че всички влизащи в страната, които
пред последните 10 дни са пребивавали в такава зона, са длъжни да попълнят DEA.
При влизане от рискови зони следните групи лица не са длъжни да попълват DEA
преди влизането си:
1. лица, които са пътували само транзит през рискова зона и не са имали там
междинно спиране,
2. лица, които влизат във Федерална република Германия само за транзитно
преминаване и ще напуснат Федерална република Германия по възможно
най-бързия начин, за да завършат транзита си,
3. лица, които в рамките на граничния трафик са пребивавали по-малко от 24
часа в рискова зона или ако те влизат във Федерална република Германия за
по-малко от 24 часа,
4. лица, при условие, че спазват подходящи концепции за защита и хигиена,
които по професионални причини превозват хора, стоки или товари през
границата по пътища, с железопътен транспорт, кораб или самолет.
5. лица, които се връщат обратно в Германия като част от официални
делегации през правителствения терминал на летище Берлин Бранденбург
или през летището Кьолн/Бон и са пребивавали по-малко от 72 часа в
рискова зона.
При зони с висока заболеваемост следните групи лица не са длъжни да попълват DEA
преди влизането си:
1. лица, които са пътували само транзит през зона с висока заболеваемост и не
са имали там междинно спиране,

2. лица, които влизат във Федерална република Германия само за транзитно
преминаване и ще напуснат Федерална република Германия по възможно
най-бързия начин, за да завършат транзита си,
3. лица, които в рамките на граничния трафик са пребивавали по-малко от 24
часа в зона с висока заболеваемост или ако те влизат във Федерална
република Германия за по-малко от 24 часа,
4. лица, които се връщат обратно в Германия като част от официални
делегации през правителствения терминал на летище Берлин Бранденбург
или през летището Кьолн/Бон и са пребивавали по-малко от 72 часа в зона с
висока заболеваемост.
Т.н. Tagespendler (т.е. лица всекидневно пътуващи за работа или обучение), които
идват от зона с варианти на вируса и поради това са задължени да се регистрират, а
също и т.н. Grenzpendler и Grenzgänger трябва да попълват дигиталната регистрация
при влизане само един път на седмица. Доказателството за дигиталната регистрация
при влизане запазва своята валидност за времето на този период.
Като място на пребиваване в Германия в този случай трябва да се посочва адресът на
мястото на работата, на заведението за обучение или на друго място, с което
съществува в конкретния случай някакво взаимоотношение. Освен това в
приложението трябва да се избере съответното обстоятелство, евентуално е възможно
да се добави по-прецизно обяснение в полето за свободен текст.

Какво трябва да взема предвид, когато пътувам със самолет с междинно
кацане?
Трансферните пътници с междинен престой на дадено летище подлежат на
задължителното регистриране, ако летището е разположено в рискова зона.

Примерната наредба за карантина, подлежаща на прилагане от
федералните провинции, предвижда няколко изключения от карантината.
Защо всички тези изключения не са освободени също така и от
задължението за попълване на Дигиталната регистрация при влизане?
Целта на Дигиталната регистрация при влизане е да бъде предоставена на здравните
служби по места бързо и лесно онази информация, която им е необходима при
провеждане контрола за спазването на задължителната карантина, предвидено
съгласно законодателството на федералните провинции.

Тук е включена и проверката за това дали лицата, които предявяват за себе си
ползването на определени изключения от задължителната карантина, имат
действително правно основание за това. Така например някои от тези изключения са
обвързани с представянето на отрицателен резултат от теста. Благодарение на
данните, предадени като част от Дигиталната регистрация при влизане, здравните
служби могат да изискат такива доказателства от влезлите в страната.
Съответните изключения са ограничени в рамките на тясно дефинирани ситуативни
условия. Например ситуации, в които или от страна на превозвача, или на органа,
натоварен с полицейския контрол на трансграничния трафик, може бързо да се
установи, че не е възможна карантина в Германия (напр. транзитно преминаващи
пътници) или в които не изглежда възможно да бъде посочен адрес на престой (напр.
всекидневно пътуващи за работа).

Цел и начин на действие на DEA
Каква цел преследва Дигиталната регистрация при влизане?
Дигитализацията на регистрациите за влизане от рискови зони, които до сега се
извършваха с т.н. карти за локация на пътниците (Aussteigekarten), облекчава
здравните служби. Те научават бързо и надеждно кое лице в тяхната локална
компетентност е пребивавало в рискова зона и кой трябва да влезе в карантина. По
този начин може по-добре да се предотврати появата на нови източници на инфекция
при влизане в Германия.

Как функционира Дигиталната регистрация при влизане? Кой може да
вижда моите данни?
За да се регистрират участниците посещават уебсайта
https://www.einreiseanmeldung.de и предоставят информация за това къде са
пребивавали през последните 10 дни. Ако се окаже, че е било и в рискова зона, от
пътуващото лице ще бъде поискано да предостави своите лични данни и местата, на
които планира да пребивава за десетте дни след влизането за времетраенето на
задължителната карантина или за времето до влизане в контакт с компетентния орган.
След като бъде предоставена цялата необходима информация, пътуващият ще получи
PDF файл като потвърждение.
Ако пътуващото лице не е пребивавало в рискова зона през последните 10 дни,
процесът на регистрация се прекратява преждевременно и не се издава
потвърждение.

Данните, събрани от влизащите в страната пътници, автоматично се разпределят по
компетентни органи (по принцип това е местната здравна служба) въз основа на
заявеното място на пребиваване в Германия и получават статус на достъпност само за
този орган. Трансферът на данни е криптиран, 14 дни след влизането в страната
данните се изтриват автоматично.

Кога трябва да се регистрирам?
Регистрацията трябва да се извърши преди заминаването. Представянето на
потвърждение за завършената Дигитална регистрация при влизане (или изцяло
попълнено заместващо известие в случаи по изключение) е предпоставка за пътуване
ако пристигате със самолет, кораб, влак или автобус.

Подлежат ли и непълнолетните също на задължителна регистрация?
Непълнолетните подлежат на задължителна регистрация.
Непълнолетни лица, пътуващи с Вас не са длъжни да извършват собствена регистрация,
а могат да бъдат записани заедно в регистрациите на отговорните за тях пътуващи
пълнолетни лица.
Обаче непълнолетни лица, пътуващи самостоятелно, са задължени да попълват
собствен формуляр.

При технически проблеми
Как да постъпя, ако нямам достъп до компютър или смартфон или ако
уебсайтът на DEA е недостъпен?
Ако в изключителни случаи (например поради липса на техническо оборудване или
при технически проблем с уебсайта) не сте в състояние да попълните и изпратите
Дигиталната регистрация при влизане, тогава Вие сте длъжни да изпратите така
нареченото заместващо известие на хартиен носител. Можете да си свалите
съответния формуляр от уебсайта на Федералното министерство на здравеопазването
(https://www.bundesgesundheitsministerium.de/fileadmin/Dateien/3_Downloads/C/Coron
avirus/Infoblatt/2021/BULG_MB.pdf).

Изцяло попълненото заместващо известие




се предава в случай на влизане от рисков регион в Шенгенското пространство1
на превозвача,
се предава в случай на влизане от рисков регион извън Шенгенското
пространство на Федералната полиция по време на граничната проверка,
независимо от ползването услугите на превозвач, следва да се предаде при
поискване на Федералната полиция при изпълнение на нейните граничнополицейски задължения, ако не е било предадено на превозвача.

Във всички други случаи, моля изпращайте изцяло попълненото заместващо
известие незабавно след влизането в страната на следния адрес:
Deutsche E-POST Solutions GmbH
Aussteigekarte
69990 Mannheim
Вашето заместващо известие ще бъде препратено на съответно компетентната
здравна служба.
За формирането (даунлоуд и разпечатване) на заместващото известие носят
отговорност самите влизащи пътници.
Ползвайте, моля, горещата линия на дигиталната регистрация на влизане под номер
+49 30 2598 4363 (немски и английски) при всички проблеми от технически характер и
при повреди.
Горещата линия е достъпна от понеделник до неделя от 7 до 18 часа (СЕВ/СЕЛВ).

Контрол
Имам ли право да пътувам без Дигиталната регистрация при влизане?
Ако не спадате към някоя от горните категории на изключения, няма да Ви е
разрешено да бъдете транспортиран без попълнена регистрация при влизане. Това
следва от наредбата за влизане в страната при коронавирус (ФедДържВ-к AT
01.13.2021). Съгласно нея транспортните компании нямат право да превозват лица,
които не представят нито потвърждение за Дигиталната регистрация при влизане, нито
заместващо известие, нито спадат към някоя от горните категории на изключения.
Моля, обърнете внимание: ако въведените данни са очевидно неверни, се смята, че
липсва коректно попълнена регистрация при влизане. В този случай транспортните
фирми нямат право да ви превозват.
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Кой извършва проверката дали е извършена Дигиталната регистрация при
влизане?
Превозвачите са длъжни, освен ако не са част от градския обществен транспорт, да
проверяват преди пътуването дали влизащите пътници могат да представят
потвърждение за успешно подадена Дигитална регистрация при влизане (в случай на
компании от железопътния транспорт и от морския транспорт на къси разстояния,
проверката може да се извърши и по време на превоза). При това Вашите лични данни
ще бъдат проверени също така по отношение на достоверност и ако данните са
очевидно неверни, превозът няма да може да се осъществи.
Ако влизате от рискова зона извън Шенгенското пространство2 потвърждението за
успешно подадена Дигитална регистрация при влизане следва да се предаде при
поискване по време на граничната проверка на влизане (по правило на Федералната
полиция).
Независимо от това дали пътувате с превозвач или не, е възможно по време на
изпълнението на гранично-полицейски задачи, натоварените с полицейския контрол на
трансграничния транспорт органи (обикновено Федералната полиция), да поискат от
Вас да представите потвърждението за успешно подадена Дигитална регистрация при
влизане. Това се отнася например за случаите на влизане по суша, при които
Федералната полиция извършва произволни проверки в близост до границата.

Какви разпоредби са в сила при влизане с кола?
Задължението да се подава Дигитална регистрация при влизане се прилага независимо
от това какво транспортно средство се използва за влизане в страната, а следователно
то е в сила и при влизане с кола.
Органът, натоварен с полицейския контрол на трансграничния транспорт (обикновено
Федералната полиция), може да извършва в близост до границата произволни
проверки и да изисква да й бъде представено потвърждението.
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