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Bendrieji klausimai
Ką reglamentuoja potvarkis dėl atvykimo režimo koronaviruso plitimo metu?
Potvarkis dėl atvykimo režimo koronaviruso plitimo metu papildo federalinių žemių
karantino režimo taikymo tvarką ir reglamentuoja vienodą registracijos, laboratorinių
tyrimų infekcijai nustatyti prievolės ir prievolės pateikti atliktų laboratorinių tyrimų
patvirtinimą taikymą. Tai apima bendrąją prievolę atlikti laboratorinius tyrimus ir
pateikti laboratorinių tyrimų atsakymą, taikomą asmenims, atvykstantiems oro
transportu, ir specialias su laboratoriniais tyrimais ir su atliktų laboratorinių tyrimų
patvirtinimais susijusias prievoles, kurių turi laikytis asmenys, atvykstantys į Vokietijos
Federacinę Respubliką iš rizikos, aukšto sergamumo lygio arba viruso atmainų išplitimo
regionų užsienyje.
Potvarkis dėl atvykimo režimo koronaviruso plitimo metu taip pat reglamentuoja
transporto įmonių ir judriojo ryšio tinklų operatorių prievoles.

Rizikos regionų tipai
Kas yra rizikos regionas?
Rizikos regionas yra regionas už Vokietijos Federacinės Respublikos sienų, kuriame
Vokietijos federalinė sveikatos apsaugos ministerija, pritarus Vokietijos federalinei
užsienio reikalų ministerijai ir Vokietijos federalinei vidaus, statybos ir tėviškės reikalų
ministerijai, nustatė padidėjusį pavojų užsikrėsti tam tikra pavojinga užkrečiama
infekcine liga, pvz., užsikrėsti koronaviru SARS-CoV-2. Roberto Kocho institutas
interneto svetainėje https://www.rki.de/risikogebiete nuolat atnaujina rizikos regionų
sąrašą.

Kas yra ypač didelės rizikos regionas? (dažnai – „aukštos rizikos regionas“)?
Regione, esančiame už Vokietijos Federacinės Respublikos ribų, yra ypač padidėjusi
rizika tada, kai ten yra nustatytas ypač didelis susirgimo koronavirusu SARS-CoV-2
atvejų skaičius (aukšto sergamumo lygio regionai) arba yra išplitusios tam tikros
koronaviruso SARS-CoV-2 atmainos (viruso atmainų išplitimo regionas).
Aukšto sergamumo lygio regionai gali būti regionai, kuriuose nustatomi ypač didelis
susirgimų skaičius, pvz., kuriuose vidutinis 7 dienų sergamumas kelis kartus viršija
sergamumo vidurkį 100 000 gyventojų Vokietijoje, tačiau kai vidutinis 7 dienų
sergamumas siekia mažiausiai 200 atvejų.
Viruso atmainų išplitimo regionai gali būti tie regionai, kuriuose išplito koronaviruso
SARS-CoV-2 atmaina (mutacija), kuri nėra paplitusi Vokietijoje ir kuri suteikia pagrindo
manyti, kad ji kelia ypatingą riziką. Tokią ypatingą riziką, be kita ko, gali sukelti viruso
atmaina,





kuria tikriausiai arba tikrai galima lengviau užsikrėsti,
kuri dėl kitos savo savybės pagreitina infekcijos plitimą,
kuri apsunkina ligos eigą,
kurios atžvilgiu vis dar silpną imunitetą turi asmenys, kurie jau buvo paskiepyti
arba persirgo COVID infekcija.

Vokietijos federalinė sveikatos apsaugos ministerija, pritarus Vokietijos federalinei
užsienio reikalų ministerijai ir Vokietijos federalinei vidaus, statybos ir tėviškės reikalų
ministerijai, nustato, kokiose šalyse yra padidėjęs pavojus užsikrėsti koronaviru SARSCoV-2. Kokie regionai šiuo metu yra priskirti prie aukšto sergamumo lygio regionų ir
viruso atmainų išplitimo regionų, galite rasti sąraše, kuris skelbiamas šioje interneto
svetainėje: https://www.rki.de/risikogebiete.

Kaip atpažinti, kas atvyksta iš rizikos, aukšto sergamumo lygio ar viruso
atmainų išplitimo regiono?
Roberto Kocho institutas skelbia nuolat atnaujinamą rizikos regionų sąrašą, aukšto
sergamumo lygio regionų ir viruso atmainų išplitimo regionų sąrašą interneto
svetainėje https://www.rki.de/risikogebiete.
Regionas yra priskiriamas rizikos regionui, aukšto sergamumo lygio regionui ar viruso
atmainų išplitimo regionui pasibaigus pirmai dienai, kai apie tai buvo paskelbta
minėtoje interneto svetainėje. Roberto Kocho instituto sąrašas sudarytas pagal šalių
pavadinimus ir (arba) šalies regionus, skliausteliuose nurodant, nuo kada regionas yra
paskelbtas rizikos regionu, aukšto sergamumo lygio regionu ar viruso atmainų
išplitimo regionu. Puslapio pabaigoje rasite santrauką apie visus regionus, kurie bet
kuriuo metu per paskutines 10 dienų buvo priskirti prie rizikos regionų, bet šiuo metu
tokie nėra.

Kaip dažnai atnaujinama regionų klasifikacija?
Federalinė Vyriausybė nuolat stebi, kuriuo momentu regionus reikia priskirti prie
rizikos regionų. Todėl pakeitimai gali būti daromi ir labai greitai, ypač plečiant rizikos
regionų sąrašą. Regionas yra priskiriamas rizikos regionui, aukšto sergamumo lygio
regionui ar viruso atmainų išplitimo regionui pasibaigus pirmai dienai, kai apie tai buvo
paskelbta minėtoje interneto svetainėje.

Kodėl rizikos regionai atskirti nuo ypač aukštos rizikos regionų?
Reikia skirti padidėjusios rizikos regionus (rizikos regionus) ir ypač aukštos rizikos
užsikrėsti koronavirusu SARS-CoV-2 regionus. Regionas, esantis už Vokietijos
Federacinės Respublikos ribų, yra priskiriamas prie ypač aukštos rizikos regiono, jei
ten yra ypač didelis susirgimo koronavirusu SARS-CoV-2 atvejų skaičius (aukšto
sergamumo lygio regionai) arba ten išplito tam tikros koronaviruso SARS-CoV-2
atmainos (viruso atmainų išplitimo regionas).
Tokios skirties tikslas – sugriežtinti atvykimo tvarką, kai atvykstama iš tokių regionų,
kuriuose pavojus užsikrėsti yra ypač didelis. Sugriežtinta tvarka padeda toliau riboti
koronaviruso SARS-CoV 2 atvejų skaičių ir išvengti naujų viruso atmainų plitimo.

Prievolė atlikti laboratorinius tyrimus
Ką reiškia nauja bendroji laboratorinių tyrimų prievolė, taikoma asmenims,
atvykstantiems oro transportu?
Nuo 2021-03-30 d. visi asmenys, į Vokietijos Federacinę Respubliką atvykstantys
lėktuvu, jau prieš skrydį privalo pateikti vežėjui neigiamą laboratorinių tyrimų
atsakymą.
Ši prievolė atlikti laboratorinius tyrimus ir pateikti jų atsakymą galioja nepriklausomai
nuo to, ar atvykstama iš rizikos regiono, ar ne.
Atkreipkite dėmesį: prievolė atlikti laboratorinius tyrimus prieš skrydį galioja ir
keleiviams, kurie Vokietijos oro uoste tik persėda.
Mėginys laboratoriniams tyrimams turi būti paimtas ne anksčiau kaip prieš 48 valandas
iki atvykimo į Vokietijos Federacinę Respubliką.
Naujoji prievolė atlikti laboratorinius tyrimus ir pateikti jų atsakymą pakol kas galioja
iki 2021-05-12 d. imtinai.
Išsamesnę informaciją rasite čia:
https://www.bundesgesundheitsministerium.de/coronavirus-infos-reisende/faqtestpflicht-einreisevo.html

Kas yra dviejų laboratorinių tyrimų strategija?
Dviejų laboratorinių tyrimų strategija numato privalomus atlikti laboratorinius tyrimus
prieš atvykimą į šalį ir savanoriškus laboratorinius tyrimus beveik visose federalinėse
žemėse, siekiant sutrumpinti karantino režimą anksčiausiai nuo penktos dienos po
atvykimo į šalį.
Atkreipkite dėmesį į tai, kad, remiantis atskirų žemių įstatymų nustatyta tvarka, atvykus
iš viruso atmainų išplitimo regiono nutraukti karantino režimą anksčiau laiko gali būti
draudžiama.
Ar iš rizikos regionų, aukšto sergamumo lygio ir viruso atmainų regionų
atvykstantys asmenys privalo atlikti laboratorinius tyrimus?
Jei per paskutines 10 dienų prieš atvykdami į Vokietiją buvote rizikos regione (ne
aukšto sergamumo lygio ar viruso atmainų išplitimo regione), privalote vėliausiai po 48
valandų nuo atvykimo pateikti neigiamą atliktų laboratorinių tyrimų atsakymą.
Laboratorinių tyrimų mėginys gali būti paimtas ne vėliau kaip prieš 48 valandas iki
atvykimo (dėl tikslaus atvykimo laiko žr. toliau skiltyje „Kada atvykstama į Vokietiją?“).
Atkreipkite dėmesį į tai, kad asmenys, atvykstantys lėktuvu, laboratorinių tyrimų
atsakymą privalo pateikti jau prieš skrydį, nepriklausomai nuo to, ar lankėsi rizikos
regione, ar ne.
Visuomenės sveikatos priežiūros tarnyba gali pareikalauti iš Jūsų neigiamo laboratorinių
tyrimų atsakymo per 10 dienų nuo atvykimo.
Svarbu: lemiamą reikšmę turi ne (tik) išvykimo vieta, bet ir visos vietovės, kuriose Jūs
lankėtės per paskutines 10 dienų.
Nukrypimai nuo nustatytos tvarkos galioja asmenims, atvykstantiems iš ypač aukšto
infekcijos išplitimo lygio regiono (aukšto sergamumo lygio regionų ir viruso
atmainų išplitimo regionų). Asmenys, per paskutines 10 dienų iki atvykimo į Vokietiją
lankęsi viename tokių regionų, jau prieš vykdami į Vokietiją privalo atlikti
laboratorinius tyrimus. Prieš kelionę jie privalo pateikti vežėjui (pvz., oro linijų
bendrovei) neigiamą atliktų laboratorinių tyrimų atsakymą arba atitinkamą gydytojo
pažymą.
Neigiamo atliktų laboratorinių tyrimų atsakymo gali pareikalauti ir Federalinė policija
atlikdama kontrolę (pvz., atvykimo kontrolės oro uoste metu arba vykdydama sausumos
keliais atvykstančiųjų asmenų pasienio kontrolę prie vidaus sienų, kur taikomas bevizis
režimas). Laboratorinių tyrimų mėginys gali būti paimtas ne vėliau kaip prieš 48
valandas iki atvykimo (dėl tikslaus atvykimo laiko žr. toliau skiltyje „Kada atvykstama į
Vokietiją?“). Atlikti laboratoriniai tyrimai turi atitikti interneto svetainėje
https://www.rki.de/tests nurodytus reikalavimus (tikslesnę informaciją rasite toliau
skiltyje „Kokie laboratoriniai tyrimai pripažįstami?“).
Iš rizikos regionų bei iš aukšto sergamumo lygio regionų atvykstantiems asmenims
remiantis federalinių žemių nustatyta tvarka dar yra taikoma nuostata, kad jie dešimties
dienų karantino režimą pateikę antrąjį neigiamą laboratorinių tyrimų atsakymą gali
nutraukti anksčiau.

Šie antrieji laboratoriniai tyrimai atvykus iš rizikos regiono ir aukšto sergamumo lygio
regiono paprastai gali būti atlikti anksčiausiai penktąją dieną nuo atvykimo momento.
Karantino režimas nutraukiamas gavus neigiamą laboratorinių tyrimų atsakymą.
Kompetentinga įstaiga gali pareikalauti antrojo neigiamo laboratorinių tyrimų atsakymo
iki įprasto karantino režimo pabaigos, taigi iki dešimtos atvykimo dienos pabaigos.
Federalinių žemių įstatymų nustatyta tvarka atvykusiems iš viruso atmainų išplitimo
regionų asmenims taikomas 14 dienų karantino režimas; šiuo atveju nėra jokios
galimybės anksčiau laiko nutraukti karantino režimą.
Kadangi federalinės žemės šias nuostatas taiko naudodamosi savarankiško sprendimo
teise, pasidomėkite tos federalinės žemės nuostatomis, į kurią vykstate ir (arba) kurioje
este.
Kada atvykstama į Vokietiją?
Pagal potvarkį dėl atvykimo režimo koronaviruso paplitimo metu atvykimo laikas
fiksuojamas nuo patekimo į Vokietijos Federacinės Respublikos teritoriją.
Atvykstant lėktuvu šis laikas atitinka lėktuvo nusileidimo laiką Vokietijos oro uoste.
Atvykstant kitais keliais (sausumos arba vandens keliais) atvykimo laikas nustatomas
kirtus Vokietijos sieną.

Ar asmenys, kurie vyksta lėktuvu ir Vokietijos Federacinėje Respublikoje tik
persėda, privalo laikytis potvarkio dėl atvykimo režimo koronaviruso paplitimo
metu nuostatų? Ar tai galioja ir lėktuvų keleiviams, kurie būna tik tarptautinėse
Vokietijos oro uostų tranzito zonose?
Taip, ir oro transporto keleiviai, kurie Vokietijos Federacinėje Respublikoje tik persėda,
privalo laikytis potvarkio dėl atvykimo režimo koronaviruso paplitimo metu nuostatų.
Tai taikoma visiems persėdimams, taigi ir lėktuvų keleiviams, kurie į tarptautines
Vokietijos oro uostų tranzitines zonas patenka tik dėl persėdimo ir norėdami pratęsti
savo skrydį.
Ar yra išimčių, atleidžiančių nuo prievolės atlikti laboratorinius tyrimus?
Nuo prievolės atlikti laboratorinius tyrimus atleidžiami asmenys, kuriems dar nėra suėję
šešeri metai.
Yra tik kelios išimtys, atleidžiančios nuo bendrosios laboratorinių tyrimų prievolės,
taikomos oro transporto keleiviams (žr. toliau).
Atvykstant sausumos arba jūros keliais išimčių taikymas priklauso nuo rizikos regiono
tipo (rizikos regionas ar aukšto sergamumo lygio regionas), kuriame Jūs lankėtės
per paskutines 10 dienų prieš atvykdami į Vokietijos Federacinę Respubliką. Išimtys,
taikomos aukšto sergamumo lygio regionams, yra griežtesnės, kadangi ten, palyginti su
rizikos regionais, yra ypač didelė rizika užsikrėsti koronavirusu SARS-CoV-2.

Dėmesio: viruso atmainų išplitimo regionams netaikomos jokios išimtys,
atleidžiančios nuo prievolės atlikti laboratorinius tyrimus. Tai reiškia, kad visi
atvykstantys asmenys nuo šešerių metų amžiaus, kurie per paskutines 10 dienų lankėsi
viename tokių regionų, privalo pateikti gydytojo pažymą arba atlikto laboratorinio
tyrimo atsakymą, patvirtinančius, kad jie nėra užsikrėtę koronavirusu SARS-CoV-2.
Išimtys netaikomos, jei Jums pasireiškia tipiški koronaviruso SARS-CoV-2
infekcijos simptomai, kaip antai kosulys, padidėjusi temperatūra, sloga arba juslės ir
skonio netekimas.
Kokios išimtys, atleidžiančios nuo bendrosios laboratorinių tyrimų prievolės
prieš skrydį, taikomos atvykstant lėktuvu?
Atvykstant oro transportu nuo prievolės atlikti laboratorinius tyrimus prieš skrydį
atleidžiami šie asmenys:
1. asmenys, kurie atvyksta darbo reikalais, vykdydami tarptautinį asmenų, prekių
arba krovinių gabenimą keliais, geležinkeliais, laivais arba orlaiviais, ir laikosi
tinkamo apsaugos ir higienos etiketo.
2. asmenys, kurie į Vokietiją grįžta kaip oficialios delegacijos nariai per Berlyno
Brandenburgo oro uosto Vyriausybės terminalą arba Kelno (Bonos) oro uostą ir
rizikos regione buvo ne ilgiau kaip 72 valandas.
Laboratorinių tyrimų prievolė prieš skydį galioja ir asmenims, kurie Vokietijos
oro uostuose tik persėda.
Kokios išimtys taikomos atvykstant sausumos arba jūros keliu prieš tai buvus
rizikos regione?
Atvykstant sausumos arba jūros keliu prieš tai buvus rizikos regione nuo prievolės
atlikti laboratorinius tyrimus atleidžiamos šios asmenų grupės (ne aukšto
sergamumo lygio regiono ar viruso atmainų išplitimo regiono):
3. asmenys, kurie per rizikos regioną vyko tik tranzitu ir nebuvo jame apsistoję;
4. asmenys, kurie per Vokietijos Federacinę Respubliką vyksta tranzitu ir tiesiausiu
keliu pravažiuoja Vokietijos Federacinės Respublikos teritoriją, kad užbaigtų
tranzitą;
5. asmenys, kurie pagal kaimyninių valstybių sienos kirtimo režimą viename rizikos
regionų buvo ne ilgiau kaip 24 valandas arba atvyksta į Vokietijos Federacinę
Respubliką ne ilgesniam kaip 24 valandų laikotarpiui;
6. asmenys, kurie atvyksta į Vokietijos Federacinę Respubliką darbo reikalais,
vykdydami tarptautinį asmenų, prekių arba krovinių gabenimą keliais,
geležinkeliais, laivais arba orlaiviais, ir laikosi tinkamo apsaugos ir higienos
etiketo;

7. asmenys, kurie į Vokietiją grįžta kaip oficialios delegacijos nariai per Berlyno
Brandenburgo oro uosto Vyriausybės terminalą arba Kelno (Bonos) oro uostą ir
rizikos regione buvo ne ilgiau kaip 72 valandas;
8. jei apsilankymo trukmė neviršija 72 valandų:
a) asmenys, kurie atvyksta lankyti pirmos eilės giminių, atskirai gyvenančio
sutuoktinio, partnerio ar sugyventinio arba turėdami bendrą globos teisę arba
teisę bendrauti su vaiku,
b) besilaikantys tinkamo apsaugos ir higienos etiketo asmenys, kurių veikla yra
būtina ir nepakeičiama siekiant užtikrinti sveikatos priežiūros sistemos
pajėgumą ir turintys šeimininko, darbdavio ar užsakovo tai patvirtinančią
pažymą,
c) besilaikantys tinkamo apsaugos ir higienos etiketo aukšto rango diplomatinių
ir konsulinių tarnybų, tautos atstovybių ir vyriausybių nariai,
d) policijos vykdomosios valdžios pareigūnai iš Šengeno erdvės valstybių
vykdydami savo tarnybines pareigas;
9. į darbą anapus sienos važinėjantys asmenys ir asmenys, dirbantys anapus sienos,
jei laikosi tinkamo apsaugos ir higienos etiketo;
Į darbą anapus sienos važinėjantys asmenys yra asmenys,




kurie Vokietijos Federacinėje Respublikoje turi gyvenamąją vietą ir
būtinai privalo vykti į atitinkamą vietą rizikos regione, kad galėtų užsiimti
profesine veikla, dalyvauti studijų ar profesinio parengimo programose, ir
reguliariai, mažiausiai kartą per savaitę grįžta į savo gyvenamąją vietą.

Asmenys, dirbantys anapus sienos, yra asmenys,





kurie rizikos regione turi savo gyvenamąją vietą ir
būtinai privalo vykti į Vokietijos Federacinę Respubliką, kad galėtų
užsiimti profesine veikla, dalyvauti studijų ar profesinio parengimo
programose, ir
reguliariai, mažiausiai kartą per savaitę grįžta į savo gyvenamąją vietą;

10. nacionalinių ir užsienio karinių pajėgų nariai ir tarnautojai, kurie yra apibrėžti
Vokietijos įstatymo dėl apsaugos nuo infekcijos 54a straipsnyje;
11. užsienio karinių pajėgų nariai pagal NATO karinių pajėgų statutą, Nato
partnerystės taikos labui statutą (PfP karinių pajėgų statutą) ir Europos Sąjungos
valstybių narių karinių pajėgų statutą (ES pajėgų statutą), kurie tarnybos
reikalais atvyksta į Vokietiją arba į ją sugrįžta.
Atskirais pagrįstais atvejais kompetentinga federalinės žemės tarnyba, gavusi prašymą,
dėl pagrįstos priežasties gali nustatyti kitas išimtis arba apriboti esančias išimtis.

Kokios išimtys, atleidžiančios nuo laboratorinių tyrimų, galioja atvykstant
sausumo arba jūros keliu iš aukšto sergamumo lygio regionų?
Atvykstant sausumos arba jūros keliu prieš tai buvus aukšto sergamumo lygio
regione nuo prievolės atlikti laboratorinius tyrimus atleidžiamos šios asmenų
grupės:
1. asmenys, kurie per rizikos regioną vyko tik tranzitu ir nebuvo jame apsistoję;
2. asmenys, kurie per Vokietijos Federacinę Respubliką vyksta tranzitu ir tiesiausiu
keliu pravažiuoja Vokietijos Federacinės Respublikos teritoriją, kad užbaigtų
tranzitą;
3. kai apsistojama ne ilgesniam kaip 72 valandų laikotarpiui: asmenys, kurie
atvyksta į Vokietijos Federacinę Respubliką darbo reikalais, vykdydami
tarptautinį asmenų, prekių arba krovinių gabenimą keliais, geležinkeliais, laivais
arba orlaiviais, ir laikosi tinkamo apsaugos ir higienos etiketo;
4. asmenys, kurie į Vokietiją grįžta kaip oficialios delegacijos nariai per Berlyno
Brandenburgo oro uosto Vyriausybės terminalą arba Kelno (Bonos) oro uostą ir
rizikos regione buvo ne ilgiau kaip 72 valandas;
5. asmenys, kuriems kompetentinga tarnyba atskirais pagrįstais atvejais dėl
pagrįstos priežasties gali nustatyti kitas išimtis Vokietijos įstatymo dėl apsaugos
nuo infekcijos tvarka.

Ar nėra išimčių, atleidžiančių nuo prievolės atlikti laboratorinius tyrimus
atvykstant iš viruso atmainų išplitimo regiono?
Nuo prievolės atleidžiami asmenys, kuriems dar nėra suėję šešeri metai.
Visi iš viruso atmainų išplitimo regiono (t. y. jei ten lankėsi per paskutines 10
dienų iki atvykimo) atvykstantys šešerių metų sulaukę ir vyresni asmenys privalo
atlikti laboratorinius tyrimus. Laboratorinius tyrimus privaloma atlikti prieš atvykimą.
Taip užtikrinama, kad atvykstantys asmenys prieš atvykimą atliktų laboratorinius
tyrimus koronavirusui SARS-CoV-2 nustatyti. Tai daroma tam, kad negalėtų būti
įvežamos pavojingos, naujos viruso atmainos.
Kokie laboratoriniai tyrimai pripažįstami?
Iš esmės pripažįstamos procedūros, besiremiančios nukleino rūgšties amplifikacijos
metodu (PCR1 , LAMP2 , TMA3 ) ir antigenų tyrimai, tiesiogiai patvirtinantys
koronavirusą SARS-CoV-2.

1

PCR – polymerase chain reaction (PGR, polimerazės grandinės reakcija).
LAMP – loop-mediated isothermal amplification (izoterminė amplifikacija.)
3
TMA – transcription-mediated amplification.
2

Antikūnų tyrimai nepripažįstami.
Greitieji antigenų tyrimai pripažįstami, jei jie atitinka PSO rekomenduojamus
minimalius kriterijus. Prie jų priskiriami tyrimai, kurie, palyginti su PCR tyrimais,
pasiekia ≥80 % diagnostikos tyrimų jautrumą ir ≥97 % specifiškumą. Greitųjų antigenų
tyrimų efektyvumo parametrai nuolat siejami su PCR tyrimų efektyvumo parametrais ir
skiriasi priklausomai nuo konkretaus gamintojo (žr. greitojo antigenų testo pakuotės
informacinį lapelį).
Laboratorinius tyrimus privalo atlikti arba (taip pat ir vaizdo įrašu) stebėti trečiasis
asmuo, kuris pagal valstybės, kurioje atliekami laboratoriniai tyrimai, teisę turi
įgaliojimus atlikti tokius laboratorinius tyrimus arba juos stebėti. Trečiasis asmuo taip
pat privalo remdamasis oficialiu asmens dokumentu su nuotrauka patikrinti asmens,
kuriam atliekami laboratoriniai tyrimai, tapatybę ir ją patvirtinti.
Pažymoje/laboratorinių tyrimų atsakyme turi būti nurodyta laboratorinių tyrimų
atlikimo data bei atliktų laboratorinių tyrimų tipas.
Laboratorinių tyrimų atsakymas turi būti surašytas ant popieriaus arba pateiktas
elektronine forma vokiečių, anglų arba prancūzų kalba. Kad visuomenės sveikatos
priežiūros tarnyba galėtų sugretinti minimalius kriterijus, turi būti nurodytas (greitųjų)
antigenų tyrimų gamintojas.
Išsamią informaciją Jūs rasite Roberto Kocho instituto interneto svetainėje
https://www.rki.de/tests

Prieš kiek laiko turi būti atlikti laboratoriniai tyrimai? Kokios sąlygos dar turi
būti įvykdytos?
Laboratorinių tyrimų mėginys turi būti paimtas ne anksčiau kaip prieš 48 valandas iki
atvykimo. Iš asmenų, atvykstančių iš viruso atmainų išplitimo regiono, vežėjas privalo
imti mėginius ne anksčiau kaip prieš 12 valandų iki išvykimo (dėl tikslaus atvykimo
laiko žr. pirma esančioje skiltyje „Kada atvykstama į Vokietiją?“).
Laboratoriniai tyrimai privalo atitikti Roberto Kocho instituto interneto svetainėje
(https://www.rki.de/tests) nurodytus kriterijus (dėl tikslesnės informacijos žr. pirma
esančioje skiltyje „Kokie laboratoriniai tyrimai pripažįstami?“).
Kokia forma ir kokia kalba pripažįstami gydytojo pažyma arba laboratorinių
tyrimų atsakymas?
Patvirtinimą reikia pateikti popierine arba elektronine forma vokiečių, anglų arba
prancūzų kalba.
Ar yra specialios schemos asmenims, kurie vyksta į darbą?
Taip, rizikos regionams (ne aukšto sergamumo lygio ar viruso atmainų išplitimo
regionams) galioja ši taisyklė: asmenims, kurie į Vokietijos Federacinę Respubliką
atvyksta dirbti, patvirtinimą apie tai, kad darbuotojas nėra užsikrėtęs koronaviruso

infekcija, kompetentingai įstaigai pareikalavus gali pateikti ir darbdavys arba kiti tretieji
asmenys. Čia kalbama apie darbdaviams arba kitiems tretiesiems asmenims (pvz.,
darbdavių asociacijoms arba agentūroms) suteikiamą papildomą galimybę. Tai nėra
įpareigojimas. Visų pirma tai taikoma sezoninio darbo atvejais, atsižvelgiant į
bendruomeniško darbo pobūdį (ir, esant atitinkamoms aplinkybėms, gyvenant kartu),
kai leidžiama pateikti pranešimų paketus.
Jei atvykstate dirbti užsiimdamas ne savarankiška veikla, susisiekite šiuo klausimu su
savo darbdaviu.
Ką man daryti, jei neturiu galimybės prieš išvykimą atlikti reikalavimus
atitinkančių laboratorinių tyrimų?
Yra galimybė, kad atliekamus laboratorinius tyrimus stebėtų (be kita ko, ir vaizdo ryšiu)
trečiasis asmuo, kuris pagal valstybės, kurioje atliekamas laboratorinis tyrimas, teisę
turi įgaliojimus atlikti tokio pobūdžio laboratorinius tyrimus arba juos stebėti. Trečiasis
asmuo taip pat privalo patikrinti asmens, kuriam atliekami laboratoriniai tyrimai,
tapatybę pagal oficialų to asmens dokumentą su nuotrauka ir ją patvirtinti.
Pažymoje/laboratorinių tyrimų atsakyme turi būti nurodyta laboratorinių tyrimų data
bei atliekamų laboratorinių tyrimų tipas.
Jei atvykstantys asmenys neturi galimybės prieš išvykdami gauti gydytojo pažymos arba
pasidaryti laboratorinių tyrimų, patvirtinančių, kad jie nėra užsikrėtę koronavirusu
SARS-CoV-2, laboratorinius tyrimus prieš išvykimą gali atlikti pats vežėjas arba jie gali
būti atlikti vežėjo užsakymu – gavęs neigiamą laboratorinių tyrimų atsakymą, jis gali
vežti šiuos asmenis. Laboratorinių tyrimų atsakymas turi remtis laboratoriniais
tyrimais, atitinkančiais Roberto Kocho instituto reikalavimus, skelbiamus interneto
svetainėje https://www.rki.de/tests (dėl tikslesnės informacijos žr. pirma esančioje
skiltyje „Kokie laboratoriniai tyrimai pripažįstami?“). Viruso atmainų išplitimo
regionuose laboratorinių tyrimų mėginys tokiu atveju negali būti imamas anksčiau
nei prieš 12 valandų iki išvykimo. Tokiu atveju dėl išsamesnės informacijos
susisiekite su savo vežėju.
Aš atvykstu iš rizikos regiono (ne aukšto sergamumo lygio arba viruso atmainų
išplitimo regiono). Kur aš dar kraštutiniu atveju galėčiau atlikti laboratorinius
tyrimus Vokietijoje?
Jei sausumos arba jūros keliu atvykstate iš rizikos regiono, privalote vėliausiai per 48
valandas nuo atvykimo pateikti neigiamą laboratorinių tyrimų atsakymą.
Susisiekę telefono numeriu 116 117 arba internetu per svetainę www.116117.de galite
sužinoti, kur galite atlikti laboratorinius tyrimus. Kas pageidauja atlikti laboratorinius
tyrimus pas savo šeimos gydytoją, turėtų prieš tai su juo susiskambinti. Laboratorinių
tyrimų punktus Jūs rasite ir atvykę į oro uostą arba uostuose.
Kokios pasekmės siejamos su teigiamu laboratorinių tyrimų atsakymu?
Gavę teigiamą laboratorinių tyrimų atsakymą prieš kelionę Jūs privalote laikytis
galiojančių vietinių taisyklių dėl koronaviruso SARS-CoV-2.

Greičiausiai Jūs turėsite laikytis saviizoliacijos ir privalėsite užmegzti ryšį su
kompetentinga vietos įstaiga. Jūs turbūt negalėsite pasinaudoti kelionės priemone
(automobiliu, lėktuvu ir pan.).
Jei Jūs atvykote iš rizikos regiono (ne aukšto sergamumo lygio arba viruso atmainų
išplitimo regiono) sausumos arba jūros keliu ir laboratorinius tyrimus atlikote jau
Vokietijoje, privalote (priklausomai nuo federalinių žemių karantino režimui taikomų
išimčių) tiesiai vykti į namus arba kitą tinkamą buveinę ir izoliuotis ten mažiausiai
dešimt dienų. Gavę teigiamą laboratorinių tyrimų atsakymą privalote laikytis visų kitų
kompetentingos visuomenės sveikatos priežiūros įstaigos nurodymų.
Kas atvyksta lėktuvu arba iš ypač didelės rizikos regiono (aukšto sergamumo lygio arba
viruso atmainų išplitimo regiono), negali būti vežamas, jei neturi neigiamo laboratorinių
tyrimų atsakymo.
Kokios pasekmės siejamos su neigiamu laboratorinių tyrimų atsakymu?
Neigiamas laboratorinių tyrimų atsakymas prieš atvykimą arba atvykstant (žr. pirma) iš
esmės neturi jokių pasekmių. Kai kuriose federalinių žemių nuostatose yra numatytos
karantino režimui taikomos išimtys, jei pateikiamas neigiamas laboratorinių tyrimų
atsakymas. Susipažinkite šiuo klausimu su federalinės žemės, į kurią vykstate ir (arba)
kurioje apsistosite, nuostatomis. Neigiamas antrojo laboratorinių tyrimų atsakymas
(anksčiausiai po penkių dienų po atvykimo) paprastai suteikia galimybę nutraukti namų
karantiną. Šiuo atveju atkreipkite dėmesį į tai, kad po apsilankymo viruso atmainų
išplitimo regione federalinių žemių įstatymų nustatyta tvarka gali galioti griežtesnės
taisyklės ir, reikalui esant, nebus galimybės anksčiau nustatyto laiko nutraukti karantino
režimo, net ir atlikus laboratorinius tyrimus.
Svarbu: jei per 10 dienų nuo atvykimo iš rizikos regiono, aukšto sergamumo lygio
regiono arba viruso atmainų išplitimo regiono pasireiškia būdingi COVID-19 simptomai
(kaip antai kosulys, pakilusi temperatūra arba juslės ir skonio netekimas), nedelsdami
privalote informuoti apie tai kompetentingą įstaigą. Neaiškios kilmės simptomus – net
jei ir pirmasis ir (arba) antrasis laboratorinis tyrimas buvo neigiamas – nedelsiant reikia
aptarti su gydytoju.
Kas apmoka laboratorinius tyrimus?
Iš rizikos regiono, aukšto sergamumo lygio regiono arba viruso atmainų išplitimo
regiono atvykstantys asmenys už laboratorinius tyrimus susimoka patys. Tai taikoma
privalomiems laboratoriniams tyrimams prieš atvykimą ir savanoriškiems
laboratoriniams tyrimams, norint anksčiau nutraukti karantino režimą.

Karantino režimas
Kas atvykęs į Vokietijos Federacinę Respubliką privalo laikytis namų karantino
režimo?
Kas atvyksta į Vokietijos Federacinę Respubliką ir bet kuriuo metu per paskutines
dešimt dienų lankėsi rizikos regionui, aukšto sergamumo lygio regionui arba viruso
atmainų išplitimo regionui atvykimo metu priskirtame regione, atvykęs įsipareigoja
vykti tiesiai į namus arba į kitą tinkamą būstą ir izoliuotis. Karantino režimas atvykus iš
rizikos regiono arba iš aukšto sergamumo lygio regiono, priklausomai nuo federalinės
žemės nustatytos tvarkos, trunka 10 dienų, o atvykus iš viruso atmainų išplitimo
regiono – 14 dienų. Per šį laikotarpį draudžiama priimti lankytojus, kurie negyvena
kartu (tame pačiame namų ūkyje). Kompetentinga įstaiga (paprastai kompetentinga
visuomenės sveikatos priežiūros įstaiga) stebi, kaip laikomasi karantino režimo.
Pastaba. Federalinės žemės savarankiškai reglamentuoja karantino režimą. Federacija ir
federalinės žemės susitarė nustatyti kiek galima vienodas taisykles visos Federacijos
mastu. Kaip instrukcija pasitarnaus pavyzdinis karantino režimo potvarkis. Jis
reguliariai atnaujinamas, ir federalinės žemės jį savarankiškai diegia. Vis dėlto galioja
federalinės žemės, į kurią vykstate ir (arba) kurioje apsistojate, teisė. Visos federalinės
žemės savo interneto svetainėse pateikia susijusią informaciją.
Ar yra išimčių, taikomų karantino režimui?
Taip, tam tikros asmenų grupės, pateikusios atitinkamus patvirtinimus, gali būti
atleidžiamos nuo karantino režimo, pvz., tranzitu per Vokietiją keliaujantys asmenys ir
nesustojantys Vokietijoje, arba asmenys, kurie darbo reikalais vykdo tarptautinį prekių /
krovinių gabenimą, arba kurių darbas yra būtinas sveikatos sektoriuje.
Atkreipkite dėmesį į privalomus federalinės žemės, į kurią vykstate ir (arba) apsistojate,
įstatymus ir susipažinkite su pirma minėta informacija.
Ar atvykus iš rizikos regiono būtina pačiam registruotis visuomenės sveikatos
priežiūros įstaigoje?
Atvykusieji iš rizikos regiono asmenys privalo prieš atvykdami į Vokietijos Federacinę
Respubliką užpildyti skaitmeninę atvykimo registracijos formą (SAR) jei nėra taikomos
nuo registracijos atleidžiančios išimtys. Visuomenės sveikatos priežiūros įstaiga turi
skaitmeninę prieigą prie pateiktos informacijos ir gali kontroliuoti, kaip laikomasi namų
karantino režimo, ir (arba) pareikalauti, kad būtų pateikti arba be prieštaravimų atlikti
laboratoriniai tyrimai.
Jei išimtiniais atvejais (pvz., dėl techninių įrenginių stokos arba dėl techninių interneto
svetainių problemų) atvykstantys asmenys neturėtų galimybės užpildyti skaitmeninės
atvykimo registracijos formos, vietoj jos jie privalo užpildyti pakaitinę registracijos
formą popieriniu formatu. Pakaitinės registracijos formos pastabose rasite informaciją
apie tai, kam Jūs ją turite pateikti (pvz., vežėjui arba Vokietijos paštui – Deutsche Post EPOST Solutions GmbH, 69990 Mannheim). Pakaitinė registracijos forma bus perduota
kompetentingai visuomenės sveikatos priežiūros įstaigai pagal atvykusiojo asmens
apsistojimo vietą.

Klausimai, susiję su į darbą anapus sienos
važinėjančiais asmenimis
Ar potvarkis dėl atvykimo režimo koronaviruso plitimo metu galioja ir kasdien į
darbą anapus sienos važinėjantiems asmenims?
Taip. Potvarkis dėl atvykimo režimo koronaviruso plitimo metu diferencijuoja asmenis,
dirbančius anapus sienos, į darbą anapus sienos važinėjančius asmenis ir kasdien į
darbą važinėjančius asmenis:
Kasdien į darbą anapus sienos važinėjantys asmenys yra asmenys, kurie pagal
kaimyninių valstybių sienos kirtimo režimą užsienyje buvo ne ilgiau kaip 24 valandas
arba atvyksta į Vokietijos Federacinę Respubliką ne ilgesniam kaip 24 valandų
laikotarpiui.
Į darbą anapus sienos važinėjantys asmenys yra asmenys, kurie Vokietijos
Federacinėje Respublikoje turi gyvanamąją vietą ir kurie būtinai privalo vykti į savo
profesinės veiklos, studijų arba mokymosi vietą užsienyje su tikslu užsiimti profesine
veikla, studijuoti arba mokytis ir reguliariai, mažiausiai kartą per savaitę grįžta į savo
gyvenamąją vietą.
Asmenys, dirbantys anapus sienos, yra asmenys, kurių gyvenamoji vieta yra užsienyje
ir kurie būtinai privalo vykti į savo profesinės veiklos, studijų arba mokymosi vietą
Vokietijos Federacinėje Respublikoje su tikslu užsiimti profesine veikla, studijuoti arba
mokytis ir reguliariai, mažiausiai kartą per savaitę grįžta į savo gyvenamąją vietą.
Šiame skyriuje aprašytos išimtys, atleidžiančios nuo laboratorinių tyrimų, galioja
tik tada, jei susiję asmenys neturi koronaviruso SARS-CoV-2 infekcijai būdingų
požymių, kaip antai kosulio, pakilusios temperatūros, slogos arba juslės ir skonio
netekimo.

Kokios prievolės taikomos kasdien į darbą anapus sienos važinėjantiems
asmenims?
Jiems taikoma išimtis, atleidžianti nuo prievolės registruotis, tik tokiais atvejais, jei jie
atvyksta po apsilankymo rizikos regione arba aukšto sergamumo lygio regione, tačiau jei
jie lankėsi viruso atmainų išplitimo regione, nuo šios prievolės jie neatleidžiami. Kasdien
į darbą anapus sienos važinėjantys asmenys, kurie atvyksta iš viruso atmainų išplitimo
regiono ir kuriems dėl to netaikoma išimtis, atleidžianti nuo prievolės registruotis,
skaitmeninės atvykimo registracijos formą pildo tik kartą per savaitę. Tokiu atveju
gyvenamosios vietos eilutėje nurodomas darbovietės, mokymo įstaigos arba kitos vietos
adresas, su kuria asmuo konkrečiu atveju yra susijęs. Programėlėje reikia pasirinkti
atitinkamą išimties taikymą pagrindžiančią aplinkybę, ir prireikus ją galima
savarankiškai patikslinti paliktoje laisvoje eilutėje.
Nuo prievolės atlikti laboratorinius tyrimus jie atleidžiami tik po apsilankymo rizikos
regione. Po apsilankymo aukšto sergamumo lygio regione arba viruso atmainų išplitimo
regione jie paprastai privalo atlikti laboratorinius tyrimus prieš išvykdami į Vokietiją

(dėl galimų išimčių žr. toliau skiltyje „Kokias išimtis į darbą anapus sienos
važinėjantiems asmenims gali numatyti federalinių žemių tarnybos?“).
Kokios prievolės taikomos asmenims, dirbantiems anapus sienos, ir į darbą
anapus sienos važinėjantiems asmenims?
Asmenims, dirbantiems anapus sienos, ir į darbą anapus sienos važinėjantiems
asmenims taikoma registracijos prievolė (tačiau, atvykstant arba išvykstant
vėliausiai per 24 valandas, žr. Nuostatos kasdien į darbą anapus sienos
važinėjantiems asmenims).
Į darbą anapus sienos važinėjantys asmenys ir asmenys, dirbantys anapus sienos, kurie
nepriklauso kasdien į darbą anapus sienos važinėjančių asmenų kategorijai, skaitmeninės
atvykimo registracijos formą pildo taip pat tik kartą per savaitę. Tokiu atveju
gyvenamosios vietos eilutėje nurodomas darbovietės, mokymo įstaigos arba kitos vietos
adresas, su kuria asmuo konkrečiu atveju yra susijęs. Programėlėje reikia pasirinkti
atitinkamą išimties taikymą pagrindžiančią aplinkybę, ir prireikus ją galima
savarankiškai patikslinti paliktoje laisvoje eilutėje.
Nuo prievolės atlikti laboratorinius tyrimus jie atleidžiami tik po apsilankymo rizikos
regione. Po apsilankymo aukšto sergamumo lygio regione arba viruso atmainų išplitimo
regione jiems taikoma ne tik registracijos prievolė, bet ir prievolė atlikti laboratorinius
tyrimus (apie galimas išimtis žr. toliau skiltyje „Kokias išimtis į darbą anapus sienos
važinėjantiems asmenims gali numatyti federalinių žemių tarnybos?“).

Kokias išimtis į darbą anapus sienos važinėjantiems asmenims gali numatyti
federalinių žemių tarnybos?
Kompetentinga įstaiga pagal Įstatymą dėl apsaugos nuo infekcijų dėl pagrįstų priežasčių
gali taikyti išimtis, atleidžiančias nuo laboratorinių tyrimų, asmenims, atvykstantiems
sausumos arba jūros keliu iš aukšto sergamumo lygio regiono (Potvarkio dėl atvykimo
režimo koronaviruso plitimo metu 4 straipsnio 2 punkto numeris 5). Pagrįstą priežastį
gali turėti, pavyzdžiui, diplomatai, į darbą anapus sienos važinėjantys asmenys arba
monuotojų brigados, turintys atlikti skubius pavedimus.
Kompetentinga įstaiga gali taikyti išimtį ir priimdama administracinį nutarimą. Išimtys
gali būti taikomos esant pagrįstoms priežastims, pavyzdžiui, susijusioms su asmenų
grupe, kelionės tikslu, ir (arba) tam tikram laiko tarpui.
Kokia įstaiga gali išduoti leidimą atvykti be laboratorinių tyrimų pagal Potvarkio
dėl atvykimo režimo koronaviruso plitimo metu 4 straipsnio 2 punkto 5 numerį?
Kompetentingą įstaigą pagal Įstatymo dėl apsaugos nuo infekcijų 54 straipsnį nustato
atitinkamos federalinės žemės įstatymai.

Klausimai, susiję su transporto sektoriaus
paslaugomis
Kokios prievolės taikomos transporto sektoriui? Kokiais atvejais transporto
sektoriui netaikomos registracijos ir (arba) laboratorinių tyrimų prievolės?
Šioje skiltyje aprašytos išimtys, atleidžiančios nuo laboratorinių tyrimų, galioja tik
tada, jei susijęs asmenys neturi koronavirusui SARS-CoV-2 būdingų infekcijos
simptomų, kaip antai, kosulio, pakilusios temperatūros, slogos, juslės ir skonio
netekimo.
Asmenims, kurie atvyksta darbo reikalais, vykdydami tarptautinį asmenų, prekių arba
krovinių gabenimą keliais, geležinkeliais, laivais arba orlaiviais, taikomos šios prievolės:
Jei transporto darbuotojai prieš tai buvo buvę rizikos regione, kuris nėra priskirtas aukšto
sergamumo lygio regionui arba viruso atmainų išplitimo regionui, jie atleidžiami nuo prievolės
registruotis arba atlikti laboratorinius tyrimus, nepriklausomai nuo jų buvimo rizikos regione
arba Vokietijoje trukmės.
Transporto darbuotojams, prieš tai buvusiems aukšto sergamumo lygio regione,
taikoma registracijos prievolė. Jei transporto darbuotojai pagal kaimyninių valstybių
sienos kirtimo režimą viename rizikos regionų buvo ne ilgiau kaip 24 valandas arba
vyksta į Vokietijos Federacinę Respubliką ne ilgesniam kaip 24 valandų laikotarpiui, jie
taip pat gali pasinaudoti šia išimtis reglamentuojančia nuostata ir gali būti atleisti nuo
prievolės registruotis. Transporto darbuotojai atleidžiami nuo prievolės atlikti
laboratorinius tyrimus, jei aukšto sergamumo lygio regione jie buvo tik 72 valandas arba
Vokietijoje bus tik 72 valandas.
Jei transporto darbuotojai prieš tai buvo viruso atmainų išplitimo regione, jiems
taikoma registracijos ir laboratorinių tyrimų prievolė.
Naudojantis visomis išimtimis būtina laikytis tinkamo apsaugos ir higienos etiketo.
Ar išimtys, atleidžiančios nuo laboratorinių tyrimų, taikomos atvykstantiems iš
rizikos ir aukšto sergamumo lygio regionų, galioja ir transporto darbuotojams?
Prie asmenų, kurie atvyksta darbo reikalais, vykdydami tarptautinį asmenų, prekių arba
krovinių gabenimą, priskiriami ir visi laivų ir orlaivių įgulos nariai.
Ar privalo transporto darbuotojai, kuriems taikoma registracijos prievolė, tačiau
kurie Vokietijoje būna tik trumpai ir (arba) pravažiuoja tranzitu, nurodyti savo
buvimo vietą Vokietijoje?
Visi asmenys, kuriems taikoma registracijos prievolė, privalo nurodyti savo buvimo
vietą Vokietijoje, nes tik taip galima nustatyti, kokiai kompetentingai įstaigai jie yra
pavaldūs. Tai yra būtina ir asmenims, kuriems federalinės žemės nustatyta tvarka
taikoma išimtis, atleidžianti nuo karantino režimo, kadangi kompetentinga įstaiga turi
turėti galimybę patikrinti, ar išimties taikymą pagrindžiančios aplinkybės faktiškai yra ir
pagrįstos.

Transporto darbuotojų atveju turi būti nurodyta ta vieta, kuri yra praktiškiausia,
sunkvežimių vairuotojų atveju, pvz., tai galėtų būti darbdavio buveinės adresas
Vokietijoje, iškrovimo vieta arba kita vieta, su kuria konkrečiomis aplinkybėmis asmuo
yra susijęs.

Kontrolė
Kaip kontroliuojama laboratorinių tyrimų ir karantino režimo prievolių
vykdymas?
Atvykstantys asmenys, prieš tai lankęsi rizikos regione, aukšto sergamumo lygio
arba viruso atmainų išplitimo regione, privalo prieš atvykdami į Vokietijos
Federacinę Respubliką užpildyti skaitmeninę atvykimo registracijos formą (SAR).
Visuomenės sveikatos priežiūros įstaiga turi skaitmeninę prieigą prie pateiktos
informacijos ir gali kontroliuoti, kaip laikomasi namų karantino režimo, ir (arba)
pareikalauti, kad būtų pateikti arba be prieštaravimų atlikti laboratoriniai tyrimai.
Jei asmenys atvyksta oro transportu arba iš rizikos regiono, aukšto sergamumo lygio
arba viruso atmainų išplitimo regiono naudodamiesi vežėjo paslaugomis, prieš
išvykimą jie ir pastarajam dar turi parodyti laboratorinių tyrimų atsakymą.
Nepriklausomai nuo to, ar atvykstate su vežėju ar be jo, gali būti, kad tarptautinio
susisiekimo policijos kontrolės funkciją atliekanti institucija (paprastai Vokietijos
federalinė policija) vykdydama savo užduotis pasienio kontrolės metu pareikalaus iš
Jūsų pateikti laboratorinių tyrimų atsakymą ir patikrinti, ar įvykdėte registracijos
prievolę.
Kaip vykdoma kontrolė iš aukšto sergamumo lygio arba viruso atmainų išplitimo
regiono atvykstant automobiliu arba traukiniu?
Atvykstant iš aukšto sergamumo lygio arba viruso atmainų išplitimo regiono traukiniu
vežėjai tikrina, ar atvykstantys asmenys turi neigiamą laboratorinių tyrimų atsakymą. Jei
toks patvirtinimas nepateikiamas, vežti asmenį draudžiama. Tarptautinių geležinkelių
įmonės ir artimojo susisiekimo laivybos įmonės kontrolę gali pratęsti ir kelionės metu.
Šios nuostatos netaikomos vietiniam viešajam keleiviniam transportui.
Atvykstant automobiliu kompetentingos įstaigos pasienyje gali atlikti atrankines
patikras, ar atvykstantys iš ypač didelės rizikos regiono asmenys turi neigiamą
laboratorinių tyrimų atsakymą.
Nepriklausomai nuo to, ar atvykstate su vežėju ar be jo, laboratorinių tyrimų atsakymą
reikia pateikti tarptautinio susisiekimo policijos kontrolės funkciją atliekančiai
institucijai, vykdančiai savo užduotis pasienio kontrolės metu, jei ji to iš Jūsų
pareikalaus.
Kaip įgyvendinama laboratorinių tyrimų prievolė – ar galima priversti atlikti
laboratorinius tyrimus?
Kas iš atvykusiųjų asmenų, prieš tai buvusių rizikos regione, vėliausiai per 48 valandas
negali pateikti neigiamo laboratorinių tyrimų atsakymo, turės mokėti piniginę baudą

(šiuo klausimu žr. toliau skiltyje „Ar yra numatytos sankcijos? Kaip jos konkrečiai
atrodo?“) ir toleruoti medicininę gydytojo apžiūrą dėl SARS-CoV-2 infekcijos nebuvimo.
Kaip visuomenės sveikatos priežiūros įstaiga sužino, kad kažkas gavo teigiamą
laboratorinių tyrimų atsakymą?
Vokietijoje PCR tyrimus atliekančioms laboratorijoms yra nustatyta informacijos
prievolė. Tai reiškia, kad laboratorijos privalo informuoti kompetentingas visuomenės
sveikatos priežiūros institucijas apie teigiamus laboratorinių tyrimų rezultatus. Gavus
teigiamą antigenų tyrimų išvadą reikia atlikti jį patvirtinantį PCR tyrimą.
Kaip visuomenės sveikatos priežiūros įstaiga sužino apie neigiamą laboratorinių
tyrimų atsakymą? Ar gydytojas informuoja visuomenės sveikatos priežiūros
įstaigą? Ar laboratorinius tyrimus atlikęs asmuo gauna patvirtinimą ir informuoja
visuomenės sveikatos priežiūros įstaigą pats, pateikdamas jai gautą atsakymą?
Laboratorijos neinformuoja visuomenės sveikatos priežiūros įstaigų apie neigiamus
atsakymus. Todėl atvykstantys asmenys, kurie prieš tai buvo rizikos regione, aukšto
sergamumo lygio regione arba viruso atmainų išplitimo regione, kompetentingai
visuomenės sveikatos priežiūros institucijai arba kitai federalinės žemės paskirtai
įstaigai pareikalavus turi pateikti neigiamą laboratorinių tyrimų atsakymą arba gydytojo
pažymą apie tai, kad jie nėra užsikrėtę koronavirusu SARS-CoV-2.
Ar yra numatytos sankcijos? Kaip pastarosios konkrečiai atrodo?
Pirma minėtų prievolių dėl registracijos, laboratorinių tyrimų atlikimo arba namų
karantino režimo pažeidimai užtraukia administracinę atsakomybę. Už juos vietos
kompetentingos įstaigos gali skirti administracines baudas iki 25 000 eurų.

Skaitmeninės atvykimo registracijos atmintinė ir
informacija apie ją
Taisyklės, nustatytos į Vokietiją atvykstantiems asmenims, dėl koronaviruso SARS-CoV2 / COVID-19, ir skaitmeninės atvykimo registracijos forma atvykstantiems iš rizikos
regionų įvairiomis kalbomis.

Kita informacija


Naujausia informacija atvykstantiems asmenims:
Į ką Jūs turėtumėte atkreipti dėmesį atostogaudami užsienyje, kokios taisyklės galioja
ir ką iš rizikos regionų atvykstantys asmenys turi žinoti, sužinosite čia.

