Въпроси и отговори при влизане във
връзка с коронавируса SARS-CoV-2
Тук ще намерите най-важните въпроси и отговори.
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Общи положения
Кои въпроси урежда Наредбата за влизане в страната при коронавирус?
Наредбата за влизане в страната при коронавирус урежда в допълнение към
разпоредбите за карантината на отделните федерални провинции единни задължения
за регистрация, за тестване и за представяне на доказателства. В това число влиза и
всеобщо задължение за тестване и за представяне на потвърждение от тест за
влизащите чрез въздушен транспорт, както и специални задължения за тестване и за
представяне на потвърждение от тест, които трябва да се вземат под внимание при
влизане във Федерална република Германия след престой в чуждестранна рискова
зона, в зона с висока заболеваемост или в зона с варианти на вируса.
Освен това в Наредбата за влизане в страната при коронавирус се определят също така
задълженията на транспортните компании и операторите на мобилни мрежи.

Видове рискови зони
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 (често наричана също: „високорискова
зона“)?
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 получили там широко разпространение („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 е получил широко
разпространение даден вирусен вариант (мутация) на коронавируса SARS-CoV-2, който
същевременно няма широко разпространение в самата Германия и за който се приема,
че от него произтича специфичен риск. Такива специфични рискове могат да следват
между другото от това, че вирусният вариант се отличава с





предполагаема или доказана по-лесна преносимост,
това, че им други свойства, които ускоряват разпространяването на инфекцията,
това, че засилва тежестта на заболяването
това, че лица, които вече са получили ваксинация или пък са преодолели
заболяване от COVID, проявяват само слаб имунитет срещу варианта на вируса.

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 следната интернет страница:
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
констатацията 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 повече не
са рискови зони

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 разширяване на списъка с
рисковите зони. При това класификацията като рискова зона, зона с висока
заболеваемост или зона с варианти на вируса влиза съответно в сила едва с изтичането
на първия ден след публикацията на определението на горепосочената интернет
страница.

Защо се прави разграничение между рискови зони и зони с особено висок риск?
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 намерили широко разпространение определени
варианти на коронавируса SARS-CoV-2 са (зона с варианти на вируса)
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. По-строгите правила служат за
допълнително ограничаване на навлизането на коронавирус SARS-CoV 2 и за избягване
на бързото разпространение на нови варианти на вируса.

Задължение за тестване
Какво представлява новото задължение за тестване за влизащи с въздушен
транспорт?
Започвайки от 30.03.2021 г. по принцип всички лица, които влизат със самолет във
Федералната република, са длъжни да представят на превозвача преди излитането
негативен резултат от тест.
Това задължение за тестване и за представяне на потвърждение от тест важи
независимо от това, дали превозването се извършва от рискова зона.

Моля вз емете под внимание: Задължението з а тес тване важи и з а пътници,
които с амо с е прекачват на г ерманс ко летище.
Пробата от секрет, въз основа на която е извършен тестът трябва по принцип да е взета
най-много 48 часа преди влизането във Федералната република.
Новото задължение за тестване и за представяне на потвърждение от тест важи засега
до включително 12.05.2021 г.
Допълнителна информация за Вас може да откриете на адрес:
https://www.bundesgesundheitsministerium.de/coronavirus-infos-reisende/faq-testpflichteinreisevo.html
Какво представлява стратегията за двете тествания?
Стратегията за двете тествания предвижда задължение за тестване във връзка с
влизане в страната и в почти всички федерални провинции тестване на доброволна
основа с цел преждевременно прекратяване на карантината най-рано след петия ден
след влизането.
Моля, имайте предвид, че след престой в зони с варианти на вируса
преждевременното прекратяване на карантинния срок може евентуално да бъде
изключено съгласно разпоредбите на съответната федерална провинция.
Длъжни ли са всички, които влизат от рискови зони, от зони с висока заболеваемост
и от зони с варианти на вируса да се подлагат на тест?
Ако сте пребивавали в рамките на 10 дни преди влизането си в Германия в рискова
зона (това не се отнася за зона с висока заболеваемост или зона с варианти на вируса),
трябва не по-късно от 48 часа след влизането да сте в състояние да представите
отрицателен резултат от теста. Пробата от секрет за теста трябва да е взета не по-рано
от 48 часа преди влизането (по отношение точния час на влизането вижте по-долу под
заглавие „В кой момент е извършено влизането в Германия?“). Молим пътници, които
влизат със самолет, да имат предвид принципното задължение за тестово
сертифициране още преди полета, независимо от това дали са пребивавали в рискова
зона или не.
Здравната служба може в рамките на 10 дни след влизането да поиска от Вас да
представите негативния резултат от теста.
Важно: От решаващо значение е не (само) мястото от което сте тръгнали на път, но
всички места, които сте посещавали през последните 10 дни.
Различни от горните правила важат за лица, които влизат от зони с особено висок риск
за инфекция (зони с висока заболеваемост и зони с варианти на вируса). Лица, които в
рамките на 10 дни преди влизането си в Германия са пребивавали в такава зона, са
длъжни да се подложат на тест още преди започване на пътуването си в посока към
Германия. Те са длъжни да представят на превозвача (напр. на авиокомпанията) преди
тръгването си негативен резултат от тест или съответното лекарско удостоверение.

Също така и при проверки от страна на Федералната полиция (напр. проверка на
влизане на летището или при проверки в близост до границата при влизане по суша
през неконтролираните вътрешни граници) може да бъде поискано показването на
отрицателен резултат от тест. Пробата от секрет за теста трябва да е взета не по-рано
от 48 часа преди влизането (по отношение точния час на влизането вижте по-долу под
заглавие „В кой момент е извършено влизането в Германия?“). Проведеният тест
трябва да отговаря на посочените на адрес https://www.rki.de/tests изисквания
(подробности ще намерите по-долу под заглавие „Кои тестове се признават?“).
За лица, които влизат от рискови зони (както и от зони с висока заболеваемост) важат в
допълнение разпоредбите на федералните провинции, според които съществуващият
по принцип задължителен десетдневен карантинен срок може да бъде прекратен
преждевременно чрез втори негативен тест.
При рискови зони и зони с висока заболеваемост това второ тестване по правило може
да се извърши най-рано на петия ден след влизането в страната. След това карантината
се прекратява, от момента, в който се получи отрицателен резултат от теста.
Компетентният орган може да извършва проверки на доказателството от втория
отрицателен тест до края на общия карантинен срок, т.е. до изтичането на десетия ден
след влизането.
За райони с варианти на вируса карантинният срок е 14 дни съгласно разпоредбите на
съответната федерална провинция; в тези случаи по принцип е изключена
възможността карантината да приключи по-рано чрез тестване.
Тъй като федералните провинции прилагат тези разпоредби съгласно собствени
правомощия е необходимо да се информирате за нормативната уредба на съответната
федерална провинция, в която влизате или в която пребивавате.

В кой момент е извършено влизането в Германия?
Влизане по смисъла на Наредбата за влизане в страната при коронавирус е налице при
пребиваване на държавната територия на Федерална република Германия.
При влизане със самолет може да се изхожда от момента на кацане на германското
летище.
При влизане по друг начин (по суша или по море) влизането е извършено в момента, в
който се пресече границата на Германия.

Длъжни ли са пътници, които само се прекачват във Федерална република Германия
да изпълняват разпоредбите на Наредбата за влизане в страната при коронавирус?
Важи ли това и за пътници със самолет, които пребивават в международните
транзитни зони на германските летища?
Да, и пътниците от въздушния транспорт, които само се прекачват във Федерална
република Германия, трябва да изпълняват разпоредбите на Наредбата за влизане в

страната при коронавирус. Това е в сила при всички актове на прекачване, т.е. също
така и за пътници със самолет, които с цел продължаване своите полети пребивават в
международните транзитни зони на германските летища.
Има ли изключения от задължението за тестване?
От задължението за тестване са освободени лица, които още не са навършили
шестгодишна възраст.
Има само малко на брой изключения от общото задължение за тестване във
въздушния транспорт (виж по-долу).
При влизане по суша или по море изключенията зависят от вида на рисковата зона
(рискова зона или зона с висока заболеваемост), в която Вие сте пребивавали през
последните 10 дни преди влизането Ви във Федерална република Германия. Решаващо
значение има не само мястото от което сте потеглили на път, но решаващи са и всички
места, на 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 SARS-CoV-2.
Внимание: За зоните с варианти на вируса не съществуват никакви изключения от
задължението за тестване. Това означава, че всички влизащи в страната на възраст от
шест години нагоре, които пред последните 10 дни са пребивавали в такава зона, са
длъжни да представят медицинско удостоверение или резултат от тест,
потвърждаващи отсъствието на инфекция с коронавируса SARS-CoV-2.
Изключенията не важат в случай, че проявявате типичните симптоми за инфекция с
коронавируса SARS-CoV-2 като кашлица, висока температура, хрема или загуба на
сетивата обоняние и вкус.
Какви изключения съществуват от общото задължение за тестване при въздушни
пътувания преди излитане?
При влизане с въздушен транспорт следните лица не са длъжни да правят тест преди
излитане:
1. лица, които по професионални причини влизат във Федерална република
Германия за да превозват хора, стоки или товари през границата по пътища, с
железопътен транспорт, кораб или самолет и при това спазват подходящи
концепции за защита и хигиена.
2. 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.
За дълже ние то з а те с тва не ва жи и з а пътници, които с а мо с е пре ка чва т на
г е рма нс ко ле тище .

Какви изключения важат за влизане по суша или по море, след предходно
пребиваване в рискова зона?
При влизане по суша или по море, след предходно пребиваване в рискова зона (това
не се отнася за зона с висока заболеваемост или зона с варианти на вируса) следните
групи лица не са длъжни да си правят тест:
3. лица, които са пътували само транзит през рискова зона и не са имали там
междинно спиране,
4. лица, които влизат във Федерална република Германия само за транзитно
преминаване и ще напуснат Федерална република Германия по възможно найбързия начин, за да завършат транзита си,
5. 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 помалко от 24 часа,
6. лица, които по професионални причини влизат във Федерална република
Германия за да превозват хора, стоки или товари през границата по пътища, с
железопътен транспорт, кораб или самолет и при това спазват подходящи
концепции за защита и хигиена.
7. 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.
8. при престой за по-малко от 72 часа
а) лица, които влизат в страната заради посещение на роднини от първа
степен, на съпруг, партньор или постоянен съжител, който не е част от едно и
също общо домакинство, или пък заради споделени родителски права или
права на лични отношения на родител с дете,
б) при условие, че се спазват подходящи концепции за защита и хигиена, лица,
чиято дейност е спешно необходима и незаменима за поддържане на
системата на здравеопазване, което трябва да се удостовери от служебното
ръководство, работодателя или възложителя,
в) при условие, че се спазват подходящи концепции за защита и хигиена,
високопоставени членове на дипломатическите и консулските служби, на
народни представителства и правителства,
г) полицейски служители от шенгенски държави при изпълнение на
служебните им задължения,
9. редовно трансгранично пътуващи (т.н. Grenzpendler или Grenzgänger), ако
спазват подходящи концепции за защита и хигиена;
Grenzpendler се наричат лица, които


имат постоянно местожителство във Федерална република Германия и





по неотложна необходимост са длъжни да се отправят до съответно
място в рамките на рискова зона за упражняване на своята професия, за
следването или обучението си и
редовно, най-малкото един път седмично се завръщат на своето
постоянно местожителство.

Grenzgänger се наричат лица, които,





имат постоянно местожителство в дадена рискова зона и
по неотложна необходимост са длъжни да се отправят до съответно
място във Федерална република Германия за упражняване на своята
професия, за следването или обучението си и
редовно, най-малкото един път седмично се завръщат на своето
постоянно местожителство.

10. Членове и служители на чуждестранни въоръжени сили, доколкото те са
обхванати от разпоредбите на чл. 54а на Закона за защита от инфекции,
11. Членове на чуждестранни въоръжени сили по смисъла на статута на силите на
НАТО, на статута на силите на Партньорството за мир на НАТО (PfP-статут на
силите) и на статута на силите на страните членки на Европейския съюз (статут
на силите на ЕС), които влизат в Германия със служебна цел или се завръщат в
нея.
В обосновани отделни случаи компетентният орган на федералната провинция може
при поискване да одобри допълнителни изключения, ако е налице основателна.
Какви изключения от задължението за тестване важат за зоните с висока
заболеваемост при влизане по суша или по море?
При влизането по суша или по море след предходно пребиваване в зона с висока
заболеваемост следните групи лица се освободени от задължението за тестване:
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 найбързия начин, за да завършат транзита си,
3. при престой за по-малко от 72 часа: лица, които по професионални причини
влизат във Федерална република Германия за да превозват хора, стоки или
товари през границата по пътища, с железопътен транспорт, кораб или самолет
и при това спазват подходящи концепции за защита и хигиена,

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 влизането от зона с
висока заболеваемост,
5. лица, на които в обосновани отделни случаи компетентният орган по смисъла на
Закона за защита от инфекции е одобрил при наличието на основателна
причина други изключения.
Няма ли изключения от задължението за тестване при зони с варианти на вируса?
При влизане от дадена зона с варианти на вируса (тоест при пребиваване там в
рамките на 10 дни преди влизането) всички пътници, които са навършили шест
годишна възраст подлежат на задължението за тестване. Задължението за тестване
трябва да е изпълнено преди влизането. Изключения не съществуват. По този начин се
осигурява всички лица преди влизането да са се подложили на тест за коронавируса
SARS-CoV-2. Това има за цел по възможност да не се внасят в страната опасни нови
варианти на вируса.
Кои тестове се признават?
По принцип се признават методи на техниката на амплификация на нуклеиновата
киселина (PCR1, LAMP2, TMA3) и антигенен тест за директно доказване на коронавируса
SARS-CoV-2.
Тестове за антитела не се признават.
Бързи антигенни тестове се признават, ако те отговарят на препоръчаните от СЗО
минимални критерии. Тук спадат тестове, които сравнени с PCR тестове достигат
чувствителност ≥80% и специфичност ≥97%. Параметрите на ефективност на бързите
антигенни тестове винаги се съпоставят с параметрите на ефективността на PCR и
варират в зависимост от производителя (вижте листовката в опаковката на бързия
антигенен тест).
Тестването трябва да се извършва или да бъде контролирано (възможно и чрез видео
комуникация) от трето лице, което да е оторизирано за извършването или за
контролирането на такива тестове съгласно правните разпоредби на държавата, в
която се провежда тестването. Това трето лице трябва също така да провери и
потвърди самоличността на тестваното лице с помощта на официален, снабден с
фотография, документ за самоличност. На сертификата/резултата от теста следва да
бъде отбелязана датата, на която е извършено тестването, както и видът на
използвания тест.
Тестовите доказателства следва да бъдат представени на хартиен носител или в
електронен документ съответно на немски, английски или френски език. За да може
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PCR: polymerase chain reaction
LAMP: loop-mediated isothermal amplification, 2TMA: transcription-mediated amplification
3
TMA: transcription-mediated amplification
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компетентният здравен орган да сравнява минималните критерии трябва да има
налице информация за производителя на антигенните (бързи) тестове.
Подробна информация можете да намерите на интернет страницата на института
Робърт Кох на адрес https://www.rki.de/tests.

Колко време може да е изминало от тестването? Какви други предпоставки трябва
да са също налице?
Пробата от секрет за теста трябва да е взета максимум 48 часа преди влизането. Когато
става дума за тестване, проведено от превозвача при влизане на лица, които идват от
зони с варианти на вируса, пробата трябва да е взета максимум 12 часа преди
отпътуването (по отношение точния час на влизането вижте по-горе под заглавие „В
кой момент е извършено влизането в Германия?“).
Тестът трябва да отговаря на критериите, посочени от института Роберт Кох на този
адрес https://www.rki.de/tests (подробности вижте по-горе под заглавие „Кои тестове
се признават?“).
В каква форма и на кои езици се приемат лекарските удостоверения или резултатите
от теста?
Доказателството трябва да се представи на хартиен носител или в електронен
документ съответно на немски, английски или френски език.
Съществуват ли специални разпоредби за лица, които идват за да започнат работа?
Да, за рискови зони (това не се отнася за зони с висока заболеваемост или зони с
варианти на вируса) важи следното: за лица, които пътуват до Федерална република
Германия за да започнат работа, е възможно и работодателят или друго трето лице да
предостави от името на работника и при поискване от компетентния орган
доказателството за отсъствието на инфекция с коронавирус. Става дума при това за
допълнителна възможност за работодатели или други трети страни (например
асоциации на работодателите или агенции). Такъв акт не е обвързан с някакво
задължение. Особено в случаите на сезонна работа се взема специално под внимание
обстоятелството, че там се работи съвместно (също така работниците живеят
евентуално съвместно), поради което е разрешена колективна регистрация.
Ако влизате в страната за да започнете работа като наемен работник, моля, влезте в
контакт с Вашия работодател.

Как да постъпя ако не ми е възможно преди отпътуването да си направя тест, който
да отговаря на изискванията?
Съществува възможността тестването да бъде контролирано (възможно и чрез видео
комуникация) от трето лице, което да е оторизирано за извършването или за
контролирането на такива тестове съгласно правните разпоредби на държавата, в
която се провежда тестването. Това трето лице трябва също така да провери и
потвърди самоличността на тестваното лице с помощта на официален, снабден с
фотография, документ за самоличност. На сертификата/резултата от теста следва да
бъде отбелязана датата, на която е извършено тестването, както и видът на
използвания тест
Ако на пътници не им е възможно преди заминаването да получат лекарско
удостоверение или тестово доказателство за отсъствието на инфекция с коронавирус
SARS-CoV-2, тогава превозвачите могат преди отпътуването да проведат или да
организират тестване и в случай на негативен резултат да извършат превозването.
Тестването, довело до резултата от теста, трябва да отговаря на изискванията на
института Роберт Кох, които са публикувани на следния адрес https://www.rki.de/tests
(подробности вижте по-горе под заглавие „Кои тестове се признават?“). В случай на
зони с варианти на вируса, пробата от секрет за теста трябва да е взета максимум 12
часа преди заминаването. Моля, поискайте в такива случаи информация от Вашия
превозвач.
Влизам от рискова зона (не от зона с висока заболеваемост или зона с варианти на
вируса). Къде мога в случай на спешна необходимост да се тествам в Германия?
Ако влизате от рискова зона по суша или по море сте длъжни най-късно до 48 часа да
можете да представите отрицателен тестов резултат.
На телефонен номер 116 117 или в интернет на адрес www.116117.de може да
получите информация за това къде наблизо може да си направите тест. Който иска да
си направи тест при своя домашен лекар, трябва непременно преди това да му се
обади по телефона.
Пунктове за тестване ще намерите също така при влизането на летищата и на
пристанищата.
Какви са последствията ако резултатът от теста е положителен?
Положителен резултат от теста още преди отпътуването води до това, че трябва да
спазвате действащите на място разпоредби по отношение на коронавируса SARS-CoV-2.
Може да се наложи да влезете в изолация и трябва да установите контакт с местните
компетентни органи. Възможно е да нямате право да ползвате повече транспортното
средство (автомобил, самолет и т.н.).
Ако сте влезли от рискова зона (не от зона с висока заболеваемост или зона с варианти
на вируса) по суша или по море и сте направили тест едва в Германия, тогава сте
длъжни (като спазвате евентуални изключения от карантинното задължение съгласно
разпоредбите на федералната провинция) да се отправите директно към къщи или към

друго подходящо помещение и да се изолирате там за най-малкото десет дни. Ако
след това получите положителен резултат от теста, трябва да се придържате към
инструкциите на компетентната здравна служба.
Който влиза с въздушен транспорт от зона с особено висок риск (зона с висока
заболеваемост или зона с варианти на вируса), не може да бъде превозване без
представяне на отрицателен резултат от теста.
Какви са последиците от отрицателен резултат от теста?
Отрицателният резултат от теста преди или след влизането (виж по-горе) по принцип
няма последствия. В някои разпоредби на федералните провинции са предвидени
изключения от карантинното задължение, които са обвързани с представянето на
отрицателен резултат от теста. Ето защо, моля да се информирате относно
разпоредбите на федералната провинция, в която влизате или в която ще пребивавате.
Отрицателният резултат от възможен втори тест (най-рано пет дни след влизането) по
правило означава, че домашната карантина вече не е необходима. Моля, имайте също
така предвид, че след престой в зони с варианти на вируса важат по-строги разпоредби
на федералните провинции и евентуално няма да има възможност за преждевременно
прекратяване на карантината чрез тестване.
Важно е следното: ако в рамките на 10 дни след влизането от рискова зона, от зона с
висока заболеваемост или от зона с варианти на вируса се появят типични симптоми на
COVID-19 (като кашлица, висока температура или загуба на обоняние или вкус), трябва
незабавно да информирате компетентния орган. Неясните симптоми трябва да бъдат
обсъдени незабавно с лекар - дори ако първият и/или вторият тест са отрицателни.
Кой поема разходите за тестовете?
Влизащите, които са пребивавали в рискова зона, зона с висока заболеваемост или
зона с варианти на вируса поемат разходите за тестовете сами. Това се отнася както за
задължителния тест във връзка с влизането в страната, така и за доброволния тест с
цел преждевременно прекратяване на карантината.

Карантина
Кой е задължен след влизането си във Федерална република Германия да се изолира
в домашна карантина?
Който влиза във Федерална република Германия и е пребивавал по което и да е време
в течение на последните 10 дни в регион, класифициран като рискова зона, зона с
висока заболеваемост или зона с варианти на вируса е длъжен след влизането си в
страната да се отправи директно към къщи или към друго подходящо помещение и да
се изолира там. Срокът на карантината след престой в рискова зона или зона с висока
заболеваемост е съгласно разпоредбите на федералните провинции 10 дни , а след
престой в зона с варианти на вируса 14 дни. През този период от време не е разрешено
да се приемат посещения на лица, които не спадат към собственото домакинство.

Компетентният орган (по правило това е компетентната здравна служба) контролира
спазването на карантинното задължение.
Забележка: Федералните провинции прилагат разпоредбите за карантината по
собствена компетентност. Федералното правителство и федералните провинции са
договорили приемането по възможност на валидни за цялата държава разпоредби.
Като помощно средство в работата се използва примерен Правилник за карантината.
Той се актуализира редовно и се прилага от федералните провинции в рамките на
собствената им компетентност. В крайна сметка е задължителна нормативната уредба
на онази федерална провинция, в която влизате или в която ще пребивавате. Всички
федерални провинции са подготвили свързана с темата информация на своите
интернет страници.
Съществуват ли изключения от задължението за карантина?
Да, при представяне на съответни доказателства определени групи от лица са
освободени от задължението за карантина, като например лицата преминаващи
транзитно, без да спират междинно в Германия или лица, които по професионални
причини превозват хора, стоки/товари през границата или чиято работа в здравния
сектор е спешно необходима.
Моля спазвайте и тук задължителната нормативна уредба на онази федерална
провинция, в която влизате или в която ще пребивавате и се запознайте с
горепосочената информация.
Длъжен ли съм лично да се обадя в здравната служба, след като съм влязъл от
рискова зона?
Пътуващи лица, които влизат във Федерална република Германия след като са
пребивавали в рискова зона са длъжни да извършат дигиталната регистрация при
влизане (DEA), освен ако не е налице изключение от задължението за регистрация.
Здравната служба има възможността да осъществи дигитален достъп до съхранените
по този начин данни и да контролира спазването на домашната карантина или да
поиска от Вас да представите доказателство за тест или да се подложите на тест.
Ако на лицата, влизащи в страната, в изключителни случаи (например поради липса на
техническо оборудване или при технически проблем с уебсайта) не им е възможно да
извършат дигиталната регистрация при влизане, тогава те са длъжни да изпратят така
нареченото заместващо известие на хартиен носител. Информирайте се от указанията в
заместващото известие, къде трябва да се предаде то (напр. при превозвача или на
адрес Deutsche Post E-POST Solutions GmbH, 69990 Mannheim). Заместващото известие
ще бъде препратено след това на съответно компетентната по местопребиваване на
влизащия здравна служба.

Въпроси свързани с всекидневно пътуващи за работа
Важи ли Наредбата за влизане в страната при коронавирус и за редовно
трансгранично пътуващите лица?
Да. Наредбата за влизане в страната при коронавирус отличава три категории редовно
трансгранично пътуващи: т.н. Grenzgänger, Grenzpendler и Tagespendler:
а) Tagespendler са лица, които в рамките на граничния трафик са пребивавали в
чужбина по-малко от 24 часа или, които влизат във Федерална република Германия за
по-малко от 24 часа.
б) Grenzpendler са лица, които имат постоянно местожителство във Федерална
република Германия и които по неотложна необходимост за упражняване на своята
професия, за следването или обучението си се отправят към мястото в чужбина, където
упражняват своята професия, следват или се обучават и редовно, най-малкото един път
седмично се завръщат на своето постоянно местожителство.
в) Grenzgänger са лица, които имат постоянно местожителство в чужбина и които по
неотложна необходимост за упражняване на своята професия, за следването или
обучението си се отправят във Федерална република Германия и редовно, най-малкото
един път седмично се завръщат на своето постоянно местожителство.
Описаните в този раздел изключения от задължението за извършване на тест важат
само ако засегнатите лица не проявяват типични симптоми на инфекция с
коронавируса SARS-CoV-2 като кашлица, висока температура, хрема или загуба на
сетивата обоняние и вкус.
Кои задължения важат за лицата от категория а)?
Те са освободени от задължението да се регистрират само ако влизат в страната след
престой в рискова зона или в зона с висока заболеваемост, но не и в зона с варианти на
вируса.
Тези лица от категория а), които не са освободени от задължението да се регистрират,
тъй като влизат от зона с варианти на вируса, трябва да попълват дигиталната
регистрация при влизане само един път на седмица. 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.
Те са освободени от задължението за тестване само ако са пребивавали в рискова
зона. След престой в зона с висока заболеваемост или в зона с варианти на вируса
трябва по принцип, преди отпътуване за Германия, да се подложат на тест (за
възможни изключения вижте по-долу под заглавие „Какви изключения за редовно
трансгранично пътуващи лица могат да бъдат разпоредени от органите на федералните
провинции?“).

Кои задължения важат за лицата от категория б) и в)?
Т.н. Grenzgänger и Grenzpendler подлежат на задължението да се регистрират (при
влизания или излизания за по-малко от 24 часа вижте обаче разпоредбите за
категория а) - Tagespendler).
И лицата от категория б) и в), които не спадат към категория а) са длъжни също така да
спазват задължението да се регистрират само един път на седмица при влизане.
Като място на пребиваване в Германия в този случай трябва да се посочва адреса 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.
Те са освободени от задължението за тестване само ако са пребивавали в рискова
зона. След престой в зона с висока заболеваемост или в зона с варианти на вируса
следователно за тях важи освен задължението да се регистрират също така и
задължението за тестване (за възможни изключения вижте по-долу под заглавие
„Какви изключения за редовно трансгранично пътуващи лица могат да бъдат
разпоредени от органите на федералните провинции?“).

Какви изключения за редовно трансгранично пътуващи лица могат да бъдат
разпоредени от органите на федералните провинции?
Компетентният орган по смисъла на Закона за защита от инфекции може при наличие
на основателна причина, да разреши освобождаване от задължението за тестване при
влизане по суша или по море от зона с висока заболеваемост (чл. 4, алинея 2, номер 5
от Наредбата за влизане в страната при коронавирус). Основателна причина може да
се приеме при дипломати, редовно трансгранично пътуващи лица или при работници
по спешни задачи.
Компетентният орган може да разреши изключение и чрез обща наредба. Такива
изключения може да се разпоредят при наличието на основателна причина общо за
група лица, за пътувания с определена цел и/или за определена продължителност .
Кой орган може да разреши влизането без тестване съгласно чл. 4, алинея 2, номер 5
от Наредбата за влизане в страната при коронавирус?
Компетентният орган се определя съгласно чл. 54 от Закона за защита от инфекции
съгласно съответното право на федералната провинция.

Въпроси свързани с транспортния сектор
Какви задължения важат в транспортния сектор? В кои случаи транспортният сектор
е освободен от задълженията за регистрация и тестване?
Описаните в този раздел изключения от задължението за тестване важат само, ако
засегнатото лице не проявява типични симптоми на инфекция с коронавируса SARSCoV-2 като кашлица, висока температура, хрема или загуба на сетивата обоняние и
вкус.
За лицата, които по професионални причини превозват хора, стоки или товари през
границата по пътища, с железопътен транспорт, кораб или самолет са в сила следните
задължения:
Ако преди това са пребивавали в рискова зона, която не е нито зона с висока
заболеваемост, нито зона с варианти на вируса, лицата от транспортния персонал са
освободени от задължението да се регистрират и тестват, независимо от времетраенето
на престоя в рисковата зона или в Германия.
Ако преди това са пребивавали в зона с висока заболеваемост лицата от транспортния
персонал подлежат на задължението да се регистрират. Ако лицата са пребивавали помалко от 24 часа в рискова зона или ако влизат във Федерална република Германия за
не повече от 24 часа транспортният персонал може също така да се позове на това
изключение и е освободен от задължението за регистриране. Транспортният персонал
е освободен от задължението да се тества, ако персоналът е пребивавал само 72 часа в
зоната с висока заболеваемост или е пребивавал само 72 часа в Германия.
Ако преди това са пребивавали в зона с варианти на вируса лицата от транспортния
персонал подлежат на задължението да се регистрират и да се тестват.
Всички изключения са обвързани със спазването на подходящи концепции за защита и
хигиена.
Важат ли изключенията от задължението за тестване при рискови зони и зони с
висока заболеваемост също така и за транспортния персонал?
Към групата от лица, които превозват професионално през граница други лица, стоки
или товари спадат също така и всички членове на екипите и екипажите.
Трябва ли транспортният персонал, който подлежи на задължителна регистрация, но
се намира само за кратко време в Германия или преминава само транзит през нея,
да посочи място на пребиваване в Германия?
Всички лица, които подлежат на задължението за регистрация, трябва да заявят място
на пребиваване в Германия, тъй като само по този начин може да се определи коя
здравна служба отговорна за тях.

Това е необходимо и при лица, които съгласно законодателството на федералната
провинция попадат под изключенията от задължителната карантина, тъй като
компетентната здравна служба трябва да има възможност да провери дали наистина е
налице обстоятелството допускащо изключение. В случай на транспортен персонал,
трябва да се посочи най-удобното място, в случай на шофьори, например седалището
на работодателя в Германия, мястото на разтоварване или друго място, с което при
конкретните условия има някаква връзка.

Контрол
Как се извършва контролът за спазването на задълженията за тестване и карантина?
Лицата влизащи в страната след престой в дадена рискова зона, зона с висока
заболеваемост или зона с варианти на вируса са длъжни преди да влязат във
Федерална република Германия да извършат дигиталната регистрация при влизане
(DEA). Компетентният орган (по правило това е здравната служба) има възможността да
осъществи дигитален достъп до съхранените по този начин данни и да контролира
спазването на домашната карантина или да поиска от Вас да представите
доказателство за тест или да се подложите на тест.
Ако влизането в страната става с въздушен транспорт от зона с висока заболеваемост
или от зона с варианти на вируса чрез превозвач, на същия трябва преди отпътуването
да се представи доказателство за проведен тест. Независимо от ползването услугите на
превозвач, органите (по правило това е Федералната полиция), натоварени с
полицейския контрол на трансграничния транспорт могат да изискват при
изпълнението на своите гранично-полицейски задачи да им бъде представено
доказателство за тестване, а също така да контролират изпълнението на задължението
за регистрация.
Как се извършва контролът при влизане с автомобил или влак от зона с висока
заболеваемост или от зона с варианти на вируса?
При влизане с влак от зона с висока заболеваемост или от зона с варианти на вируса
превозвачите проверяват дали пътниците разполагат с отрицателен резултат от теста.
Ако такова доказателство не бъде представено, превозът се забранява. При
трансграничния железопътен трафик или при трансграничното корабоплаване на къси
разстояния този контрол може да бъде извършван и по време на пътуване то. Тези
разпоредби не се прилагат за местния обществен транспорт.
При влизане с автомобил компетентните органи могат да извършват случайни
проверки дали при влизане от зона с особено висок риск пътниците разполагат с
отрицателен резултат от теста.
Независимо от ползването услугите на превозвач, при поискване доказателството за
тестване трябва да се представя на компетентния орган, натоварен с полицейския
контрол на трансграничния транспорт при изпълнението на неговите граничнополицейски задачи.

Как се налага задължителното тестване - възможно ли е да се проведе тест насила?
Лице, което влиза в страната след престой в рискова зона и което най-късно до 48 часа
след това не може да представи отрицателен резултат от тест е заплашено от парична
глоба (виж във връзка с това по-долу „Предвидени ли са санкции? Какви са те
конкретно?“) и трябва да се съгласи на лекарски преглед за изключване инфекция от
SARS-CoV-2.
Как здравната служба научава, че някой е тестван като положителен?
При PCR тестовете, които се провеждат в Германия, лабораториите за задължени да
докладват. Това означава: лабораториите за задължени да съобщават на
компетентната здравна служба положителните резултати от тестовете. При
положителни антигенни тестове следва да се проведе потвърждаващ PCR тест.
Как здравната служба научава за даден негативен резултат от тест? Изпраща ли
лекарят резултата от теста на здравната служба? Получава ли лицето, което се тества
потвърждение за резултата и трябва ли само то да съобщи резултата на здравната
служба?
Лабораториите не докладват отрицателни резултати от тестовете на здравните служби.
Ето защо влизащите в страната, които са пребивавали в рискова зона, в зона с висока
заболеваемост или в зона с варианти на вируса трябва при поискване да представят на
компетентната здравна служба или на друг, определен от федералната провинция,
орган, отрицателния резултат от теста или лекарско удостоверение, потвърждаващи
отсъствието на инфекция с коронавируса SARS-CoV-2.
Предвидени ли са санкции? Какви са те конкретно?
Нарушенията на горепосочените задължения за регистрация, тестване или домашна
карантина представляват административни нарушения. За тях компетентните мести
власти могат да налагат глоби до 25 000 евро.

Листовка и информация за Дигиталната регистрация при
влизане
Разпоредбите за лица, влизащи в Германия въ връзка с коронавируса SARS-CoV-2 /
COVID-19 и дигиталната регистрация при влизане за лица от рискови зони на няколко
езика.

Повече информация


Актуална информация за влизащи в страната
Тук можете да научите какво трябва да имате предвид при почивка в чужбина, какви
разпоредби се прилагат и какво трябва да знаят пътуващите след престой в рискова
зона.

