Питања и одговори код уласка у земљу у вези са
вирусом корона САРС-КоВ-2
Овде можете да нађете најважнија питања и одговоре на њих.
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Уопштено
Шта регулиште Одредба за улазак у земљу због вируса короне?
Одредба за улазак у земљу због вируса короне, додатно уз прописе Савезних покрајина,
регулише на јединствен начин шта се у вези са обавезом на пријављивање, тестирање
и полагање доказа мора испоштовати приликом уласка у Савезну Републику Немачку
након боравка у иностранству долазећи из неког ризичног подручја, подручја високе
инциденције или подручја са варијантама вируса.
Поред тога, Одредба за улазак у земљу због вируса короне одређује и обавезе
саобраћајних предузећа и оператера мобител мрежа.

Врсте ризичних подручја
Шта је то "ризично подручје"?
Ризично подручје је територија изван граница Савезне Републике Немачке, код
којег је Савезно министарство здравства, у складу са Министарством спољњих
послова и Савезном министарству за унутрашње послове, грађевинарство и
домовину, констатовало постојање повећаног ризика од заразе једном одговарајуће
опасном преносном болешћу, нпр. заразом вирусом корона САРС-КоВ-2. Институт
Роберт Кох објављује стално ажурирани списак тих ризичних подручја у интернету
под веб адресом:

https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogebiete_neu.html

Шта је то подручје са посебно високим ризиком (названо често такође као:
"подручје високог ризика")?
Код неког подручја изван граница територије Савезне Републике Немачке постоји
посебно високи ризик тада, када је тамо посебно висока инциденција ширења вируса
корона САРС-КоВ-2 ("подручје високе инциденције") или када се тамо проширено
појавила одређена варијанта соја вируса корона САРС-КоВ-2 ("подручје са
варијантном вируса корона").

Подручја високе инциденције могу бити она подручја са посебно великим бројем
случајева, нпр. у висини вишеструке просечне вредности 7-дневне инциденције
рачунато на 100.000 становника у Немачкој, али најмање са 7-дневном инциденцијом од
200.
Подручја са варијантном вируса корона могу бити она подручја у којима се проширено
појавила варијанта (мутација) вируса корона САРС-КоВ-2, која се уједно није проширено
појавила овде у Немачкој, а од које се мора поћи од тога да од ње прети посебан ризик.
Такви посебни ризици могу, међу осталим, да произиђу из тога да ће варијанте вируса





предпостављено или доказано се лакше преносити,
на основу неких других карактеристика се убрзано ширити
појачати тежину клиничке слике болести
или да ће код лица, која су већ примила вакцину или прележала КОВИД-заразу,
настати, ако уопште, онда само у слабијем виду имунитета на варијанту вируса.

Савезно министарство здравства, у складу са Министарством иностраних послова и
Савезном министарству за унутрашње послове, грађевинарство и домовину, утврђује у
којим земљама актуелно постоји посебно високи ризик на заразу вирусом корона. Која
су подручја актуелно класифицирана као подручја високе инциденције или подручја са
варијантом вируса, може да се види у списку на следећој веб страници у интернету:

https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogebiete_neu.html
Како се може сазнати да ли се долази из неког ризичног подручја, подручја високе
инциденције или подручја са варијантом вируса?
Институт Роберт Кох ажурира стално свој списак ризичних подручја, подручја
високе инциденције или подручја са варијантом вируса који се налази под
следећом веб адресом:

https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogebiete_neu.html
Класификација, односно уврставање као ризично подручје, подручје високе инциденције
или подручје са варијантом вируса врши се тек истеком првог дана након објављивања
те констатације на горе наведеној интернет страници. У списку Института Роберт Кох
наведено је у заградама, разврстано по називу земље, односно регије неке државе, од
када се то подручје сматра ризичним подручјем, подручјем високе инциденције
или подручјем са варијантом вируса корона.
На крају странице налази се преглед оних подручја која су, у било којем временском
раздобљу унутар протеклих 10 дана, сматрани ризичним подручјем, али тренутно не
важе као ризично подручје.

Колико често се ажурира класификација ризичних подручја?
Савезна влада контролише стално да ли се неко подручје мора класифицирати /
уврстити као ризично подручје. Због тога може да дође до краткорочних измена, а
посебно до проширења списка ризичних подручја. При томе се класификација /
уврставање као ризично подручје, подручје високе инциденције или подручје са
варијантом вируса врши тек истеком првог дана након објављивања те констатације на
горе наведеној интернет страници.

Зашто се прави разлика између ризичног подручја и подручја са посебно високим
ризиком?
Мора се разликовати између подручја са повећаним ризиком (ризично подручје) и
подручја са посебно високим ризиком на заразу вирусом корона САРС-КоВ 2. Код неких
подручја изван граница територије Савезне Републике Немачке постоји посебно
високи ризик тада, када је тамо посебно висока инциденција ширења вируса корона
САРС-КоВ-2 (тзв. подручје високе инциденције) или када се тамо проширено појавила
одређена варијанта вируса корона САРС-КоВ-2 (тзв. подручје са варијантном вируса
корона).
Разлог за прављење такве разлике лежи у томе да се том високом ризику на заразу у
таквим подручјима може супроставити применом строжијих правила код уласка у земљу.
Те строжије мере служе да се даље сузбије евидентирани вирус корона и тиме спречи
брзо ширење нових варијаната вируса корона.

Обавеза на тестирање
Шта значи нова начелна обавеза да се код уласка у земљу авионским путем
обави тестирање?
Почевши од 30.03.2021.године начелно су сва лица која авионом улазе у Савезну
Републику Немачку дужна да пре полетања приложе превознику негативан
резултат обављеног тестирања.
Та обавеза, да се обави тестирање и положи доказ, постоји независно од тога да ли
се превоз обавља долазећи из неког ризичног подручја.
Молимо Вас, обратите пажњу на следеће: Обавеза да се обави тестирање пре полетања
постоји и за оне путнике који на неком аеродрому у Немачкој само преседају.
Брис узет за обављање теста несме да буде старији од 48 часова пре уласка у Савезну
Републику Немачку.
Нова обавеза, да се обави тестирање и положи доказ, важи тренутно до закључно
12.05.2021.године.
Даљње информације налазе се под веб адресом:
https://www.bundesgesundheitsministerium.de/coronavirus-infos-reisende/faq-testpflichteinreisevo.html

Шта се подразумева под стратегија два тестирања?
Стратегија два тестирања предвиђа обавезу на обављање тестирања код уласка у
земљу и, скоро у свим државама, такође подвргавање добровољном тестирању у циљу
постизања превременог окончања самоизолације (карантина), најраније од петог дана
рачунато од дана усласка у земљу.
Молимо Вас да водите рачуна о томе да је у датом случају , по прописима покрајине,
након боравка у подручјима са варијантом вируса искључено превремено окончање
трајања самоизолације / карантина.

Да ли се сви путници који улазе у земљу долазаћи из неког ризичног подручја,
подручја високе инциденције или подручја са варијантом вируса морају подвргнути
тестирању?
Ако сте боравили у временском раздобљу од 10 дана пре уласка у Немачку у неком
ризичном подручју (не: у подручју високе инциденције или подручју са варијантом
вируса), тада сте дужни да најкасније у року од 48 часова, рачунато од усласка у земљу,
приложите негативан резултат обављеног тестирања. Тај брис потребан за тестирање
сме да буде узет најраније 48 часова пре уласка у земљу (у погледу на тачан
временски моменат уласка у земљу види доле под тачком "У којем временском моменту
је извршен улазак у Немачку?"). Путиници у авионском саобраћају морају начелно
већ прије полетања да испоштују обавезу прилагања доказа о обављеном тестирању,
независно од тога да ли су боравили у неком ризичном подручју.
Орган здравства може унутар временског раздобља од 10 дана након уласка у земљу
да од Вас затражи прилагање негативног резултата обављеног тестирања.
Битно: Није меродавно (само) ваше место поласка путовања, већ сва места у којима сте
боравили задњих 10 дана.
Одступајуће регулативе важе за она лица, која улазе у земљу долазећи из неког
подручја посебно високог ризика на заразу (подручја високе инциденције и подручја
са варијантама вируса).
Лица која су боравила задњих 10 дана пре уласка у Немачку у таквим подручјима, дужна
су да се пре самог почетка путовања за Немачку подвргну тестирању. Она су
обавезна да пре почетка путовања приложе превознику (нпр. авио-компанији) негативан
резултат обављеног тестирања или одговарајуће лекарско уверење. Такође је могуће
да се приликом контрола вршених од стране Савезне полиције (нпр. код контроле уласка
у земљу на аеродрому или код контрола у близини граничних прелаза приликом уласка
у земљу копненим путем на границама у унутрашњости која иначе не подлежу граничним
контролама) затражи прилагање негативног резултата обављеног тестирања. Брис
потребан за тестирање мора бити узет најраније 48 часова пре уласка у земљу (у
погледу на тачан временски моменат уласка у земљу види доле под тачком "У којем
временском моменту следи улазак у Немачку?"). Обављени тест мора одговарати
захтевима наведеним овде:

https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Tests.html (тачније види
доле под тачком "Који се све тестови признају?").
За путнике који долазе из ризичних подручја (као и подручја високе инциденције) важе,
поред прописа покрајина, додатно да начелну обавезу придржавања самоизолације
(карантин) у трајању од десет дана могу превремено окончати прилагењем другог
негативног резултата обављеног тестирања.
То друго тестирање у случају ризичних подручја и подручја високе инциденције сме, по
правилу, да се обави најраније петог дана након уласка у земљу. Самоизолација
(карантин) се оконачава добијањем негативног резултата обављеног тестирања.
Надлежни орган може да врши контролу доказа тог другог негативног резултата
обављеног тестирања до краја раздобља начелног придржавања самоизолације
(карантин), значи до самог истека временског раздобља од десет дана рачунато од дана
уласка у земљу.
По прописима покрајина, за подручја са варијантом вируса временско раздобље у којем
се мора придржавати самоизолације (карантин) износи 14 дана; у таквом случају је
начелно искључена могућност да се самоизолација (карантин) превремено оконча.

Пошто покрајине те регулативе реализују у сопственој надлежности, молимо Вас да се
информишете о важећим одредбама одговарајуће покрајине у коју долазите, односно у
којој боравите.

У којем временском моменту следи улазак у Немачку?
Улазак у земљу у смислу Одредбе за улазак у земљу због вируса короне заснива се
боравком на територији Савезне Републике Немачке.
Код уласка у земљу авионским путем, временски моменат је дат у моменту слетања на
неком од немачких аеродрома.
Код уласка у земљу другим путем (копненим путем или пловидбом) тај временски
моменат уласка је код прекорачења граничне линије ка Немачкој.
Да ли морају путници у авионском саобраћају, који у Савезној Републици Немачкој само
преседају, такође да испуне захтеве из Одредбе за улазак у земљу због вируса короне?
Да ли то важи и за оне путнике у авионском саобраћају који бораве у међународној
транзитној зони неког немачког аеродрома?
Да! И путници у авионском саобраћају, који у Савезној Републици Немачкој само
преседају, морају такође да испуне захтеве из Одредбе за улазак у земљу због вируса
короне. То важи за све радње преседања и тиме и за оне путнике у авионском
саобраћају, који бораве у међународној транзитној зони неког немачког аеродрома да би
даље наставли своје путовање авионом.

Да ли постоје изнимци од обавезе да се обави тестирање?
Од обавезе да се обави тестирање изузета су она лица која још нису напунила шесту
годину живота.
Код начелне обавеза на тестирање у авионском саобраћају постоје само мали број
изнимака (види доле).
Код уласка у земљу копненим путем или пловидбом изнимци зависе од врсте ризичног
подручја (ризично подручје или подручје високе инциденције), у којем сте боравили
задњих 10 дана пре доласка у Савезну Републику Немачку. При томе, није само
меродавно Ваше место поласка, већ одлучујућа су сва она места у којима сте боравили
задњих 10 дана.
Изнимци за подручја високе инциденције су строжије дефинисани јер тамо, супротно
ризичним подручјима, постоји посебно високи ризик на заразу вирусом корона САРСКоВ-2.
Пажња! За подручја са варијантном вируса корона не постоје никакви изнимци од
обавезе да се обави тестирање. То значи, да сви путници у старосном добу од најмање
шест година, у случају да су боравили задњих 10 дана у таквом неком подручју, морају
да приложе лекарско уверење или резултат обављеног тестирања по којем код њих
нема зараза вирусом корона САРС-КоВ-2.
Изнимци не важе када код Вас постоје типични симптоми заразе вирусом корона
САРС-КоВ-2, као што је то кашаљ, повишена телесна температура или губитак чула
мириса или губитак чула укуса.

Који изнимци од начелне обавезе да се обави тестирање постоје за путнике у
авионском саобраћају пре полетања?
Код уласка у земљу у авинском саобраћају следећа лица не подлежу обављању
тестирања пре полетања:
1. Лица која, обављајући своје радне задатке, улазе у Савезну Републику Немачку,
како би у прекограничном саобраћају превозиле путнике, транспортовале робу
или робна добара на путевима, жељезницом, бродом или авионом и уједно при
томе поштујући погодне заштитне и хигијенске концепте.
2. Лица која се као део званичне делегације враћају у Савезну Републику Немачку
преко терминала резервисаног за владу на аеродрому Берлин Бранденбург или
на аеродрому Келн / Бон и која су боравила у неком подручју високе инциденције
мање од 72 часова.
Обавеза да се обави тестирање пре полетања важи и за оне путнике који на неком
немачком аеродрому само преседају.

Који изнимци од начелне обавезе да се обави тестирање важе код уласка у земљу
копненим путем или пловидбом након претходног боравка у неком ризичном
подручју?
Код уласка у земљу копненим путем или пловидбом након претходног боравка у
неком ризичном подручју (не подручја високе инциденције или подручја са варијантом
вируса), следеће групе лица не морају да обаве тестирање:
1. Лица која су само пропутовала кроз подручје високе инциденције и која тамо нису
имала међуборавак,
2. Лица која улазе у Савезну Републику Немачку само у циљу пропутовања кроз
њену територију и која напуштају Савезну Републику Немачку најбржим путем у
циљу окончања тог пропутовања,
3. Лица која су у оквиру пограничног саобраћаја боравила мање од 24 часова у
неком ризичном подручју или која улазе у Савезну Републику Немачку са
боравком у трајању до 24 часова,
4. Лица која, обављајући своје радне задатке, улазе у Савезну Републику Немачку,
како би у прекограничном саобраћају превозиле путнике, транспортовале робу
или робна добара на путевима, жељезницом, бродом или авионом и уједно при
томе поштујући погодне заштитне и хигијенске концепте,
5. Лица која се као део званичне делегације враћају у Савезну Републику Немачку
преко терминала резервисаног за владу на аеродрому Берлин Бранденбург или
на аеродрому Келн / Бон и која су боравила у неком подручју високе инциденције
мање од 72 часова.
6. Код боравка краћег од 72 часова:
a.) Лица која улазе на основу посете рођака првог степена, супружника, животног
партнера или животног сапутника који/која не живе/и у истом домаћинству или
која улазе на основу обављања заједничког родитељског права или права на
опхођење,

б.) Поштујући погодне заштитне и хигијенске концепте, лица чија делатност је
нужно и безусловно потребна за одржавање здравства, што потврђује
службена старешина, послодавац или налогодавац,
в.) Поштујући погодне заштитне и хигијенске концепте, чланови високог ранга у
дипломатској и конзуларној служби, чланови народних заступништава и
влада,
г.) Полицијски извршитељи из држава Шенгенског простора приликом
обављања својих службених дужности,
7. Путници у пограничном саобраћају између места пребивалишта и места
пословања / рада и путници који у пограничном саобраћају прелазе границу,
поштујући погодне заштитне и хигијенске концепте;
Путници у пограничном саобраћају између места пребивалишта и места
пословања / рада, су она лица:





која имају своје пребивалиште у Савезној Републици Немачкој, а уједно
из неодложног разлога због потребе за обављањем своје професије,
студирања или образовања морају да путују на неко одговарајуће место
унутар ризичног подручја и
која се редовно, најмање једанпут у недељи, враћају у место свог
пребивалишта.

Путници који у пограничном саобраћају прелазе границу, су она лица:






која имају своје пребивалиште у неком ризичном подручју, а уједно
из неодложног разлога због потребе за обављањем своје професије,
студирања или образовања морају да путују у Савезну Републику Немачку
и
која се редовно, најмање једанпут у недељи, враћају у место свог
пребивалишта.
Припадници и намештеници / службеници домаћих и иностраних оружаних
снага, уколико су они обухваћени одредбом из члана 54а Закона о заштити
од зараза,
Припадници иностраних оружаних снага у смислу трупног статута НАТОа, трупног статута из програма НАТО-партнерства за мир (ПзМ-трупни
статут) и трупног статута држава чланица Европске заједнице (трупни
статут ЕЗ), који по основу обављања службе улазе у Немачку или се
враћају у њу.

У заснованим појединачним случајевима, надлежни покрајински орган може да одреди
даљње изнимке ако за то постоје битни разолози или да ограничини донешене изнимке.
Који изнимци од начелне обавезе да се обави тестирање важе код уласка у
земљу копненим путем или пловидбом након претходног боравка у неком
подручју високе инциденције?
Код уласка у земљу копненим путем или пловидбом након претходног боравка у
неком подручју високе инциденције, следеће групе лица су изузета од обавезе на
тестирање:

1. Лица која су само пропутовала кроз подручје високе инциденције и која тамо нису
имала међуборавак,
2. Лица која улазе у Савезну Републику Немачку само у циљу пропутовања кроз
њену територију и која напуштају Савезну Републик Немачку најбржим путем у
циљу окончања тог пропутовања,
3. Код боравка краћег од 72 часова: Лица која обављајући своје радне задатке у
прекограничном саобраћају превозе путнике, врше транспорт робе или робних
добара на путевима, жељезницом, бродом или авионом уз поштовање погодних
заштитних и хигијенских концепата,
4. Лица која се као део званичне делегације враћају у Савезну Републику Немачку
преко терминала резервисаног за владу на аеродрому Берлин Бранденбург или
на аеродрому Келн / Бон и која су боравила у неком подручју високе инциденције
мање од 72 часова,
5. Лица којима је, у одређеним појединачним случајевима, надлежни орган одобрио
даљња изузећа у смислу одредаба из Закона о заштити од зараза, ако за то
постоји засновани разлог.
Да ли нема изнимака од обавезе да се обави тестирање у случају подручја са
варијантом вируса корона?
Код уласка у земљу долазећи из неког подручја са варијантом вируса корона (т.ј.
код тамошњег боравка задњих 10 дана пре уласка у земљу) сви путници који улазе у
земљу, а који су навршили старосну доб од шест година, подлежу обавези на обављање
тестирања. Обеваза на обављање тестирања мора да се испуни пре уласка у земљу. Код
тога нема никаквих изнимака. Тиме се обезбеђује околност да се лица која улазе у земљу
пре свог уласка подвргну тестирању на вирус корона САРС-КоВ-2. То уједно служи да се,
по могућности, спречи уношење опасних нових соја варијанте вируса.

Који се сви тестови признају?
Начелно се признају поступци технологије амплификације нуклеинске киселине (ПЦР1,
ЛАМП2, ТМА3) као и тестови антигена ради директног доказа постојања вируса корона
САРС-КоВ-2.
Тестови антитела се не признају.

Брзи тестови атигена се признају, ако испуњавају минимални критеријум препоручен
од стране Светске здравствене организације (СЗО).
У то спадају тестови који, упоређено са референтним ПЦР-тестом, достижу ≥ 80%
осетљивости и ≥ 97% специфичности. Параметри брзог теста антигена увек се стављају
у однос са параметрима ПЦР-теста и варирају од произвођача до произвођача (види
опис у паковању брзог теста антигена).
Тестирање мора да обави или да врши надзор над тим (и у случају видео-преноса) треће
лице које је по прописима оне државе у којој се обавља тестирање овлашћено за
обављање таквог тестирања или вршење надзора. Такође, то треће лице мора увидом
ПЦР: polymerase chain reaction
ЛАМП: llop-mediated isothermal amplification, 2 TMA: transcipription-mediated amplification
3 ТМА: transcription-mediated amplification
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у лична документа са сликом да преконтролише идентитет оног лица које се подвргава
тесту, те да то и потврди. На сертификату / резултату обављеног теста наводи се датум
извршеног тестирања као и врста теста који је примењен.
Доказ обављеног тестирања на папира или у виду електронског документа, прилаже се
исписано на немачком, енглеском или француском језику. У циљу упоређења да ли су
минимални критеријуми испуњени, које обавља надлежна здравствена организација,
потребно је да су подаци о произвођачу тог (брзог) теста антигена видљиви.
Детаљња обавештења налазе се на веб страници Инсититута Роберт Кох у интернету
под адресом:

https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Tests.html .
Колико стар сме да буде обављени тест? Који предуслови морају, такође, да
буду испуњени?
Обављено тестирање на основу узетог бриса не сме да буде старије од максимално 48
часова пре уласка у земљу. Код тестирања путника који улазе у земљу долазећи из
подручја са варијантом вируса, а извршеног од стране превозника, узимање бриса сме
да буде старо максимално 12 часова пре поласка (у погледу на тачан временски
моменат уласка у земљу види горе под тачком "У којем временском моменту је извршен
улазак у Немачку?").
Тест мора да испуни критеријуме Института Роберт Кох, наведених под веб адресом:

https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Tests.html
(тачније погледај горе под тачком: „Који се све тестови признају?").

У којем облику и на којем језику написано се прихвата лекарско уверење или
резултат обављеног тестирања?
Доказ обављеног тестирања у виду на папиру или у виду електронског документа,
прилаже се исписано на немачком, енглеском или француском језику.

Да ли постоје ванредне регулативе за она лица која улазе у земљу у циљу ступања
на рад?
Да, у случају ризичних подручја (не подручја високе инциденције или подручја са
варијантом вируса) важи следеће: За лица која улазе у Савезну Републик Немачку у
циљу ступања на рад, надлежном органу може, у заступништву за тог радника /
прослоприматеља да приложи доказ о непостојању заразе вирусом корона, на њен
захтев, и сам послодавац или неко треће лице. При томе се ради о додатној могућности
за послодавца или трећег лица (нпр. удружења послодаваца или агенцијама). Тиме није
повезана никаква обавеза.
Посебно у случајевима када се ради о сезонском радном односу изричито се поштују
оклоности заједничког обављања рада (и евентуално заједничког смештаја), те се
дозвољава таква врста пријављивања у пакету.
Уколико долазите у земљу у циљу ступања на рад којег необављате у виду самосталног
обрта, обратите се у вези тога свега Вашем послодавцу.

Шта да радим када ми пре поласка није могуће да обавим тестирање, које би
одговарало једном од наведених захтева?
Постоји могућност да се поступак тестирања надзире од стране трећег лица (и преко
видео преноса), које је, по праву државе у којој се тестирање обавља, овлашћено да
такво тестирање обави или надзире. То треће лице мора такође да провери идентитет
тестираног лица увидом у легитимацију са сликом и да то онда и потврди. На уверењу /
резултату обављеног теста записује се датум када је тест обављен као и врста теста
који се применио.
Када путнику који улази у земљу није могуће да пре поласка прибави лекарско уверење
или доказ о обављеном тестирању по којем се доказује непостојање заразе вирусом
корона САРС-КоВ-2, то тестирање може пре поласка да изврши и превозник или да он
дâ да се оно изврши, те да по негативном резултату обављеног теста обави превоз.
Резултат теста на којем се заснива обављено тестирање мора да оговара захтевима
постављеним од стране Института Роберт Кох, а објављеним под веб адресом:

https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Tests.html
(тачније погледај горе под тачком: „Који се све тестови признају“?).
У случају доласка из подручја са варијантом вируса, брис у сврху тестирања сме да
буде узет максимално 12 часова пре самог поласка.
Молимо Вас, да се у таквом случају о томе информишете код вашег превозника.

Улазим у земљу долазећи из неког ризичног подручја (не подручја високе
инциденције или подручја са варијантом вируса). Где у хитном случају могу да
обавим тестирање у самој земљи?
Ако улазите у земљу копненим путем или пловидбом, дужни сте да најкасније у року од
48 часова по уласку приложите негативан резултат обављеног тестирања.
Под телефонским бројем 116 117 или у интернету под адресом www.116117.de можете
да се информишете о томе где на лицу места можете обавити то тестирање. Ко жели да
тестирање обави код свог кућног лекара, мора тамо обавезно претходно да позове
телефоном.
Места уређена за обављање тестирање налазе се и код самог уласка у земљу на
аеродромима или у лукама.

Које последице има позитиван резултат код обављеног тестирања?
Позитиван резултат код обављеног тестирања пре поласка на пут доводи до тога да се
морате придржавати оних регулатива у вези вируса корона САРС-КоВ-2, која важе у том
месту. Ако постоји двојба, дужни сте да одете у самоизолацију (карантин) и да ступите у
контакт са локалним, надлежним органима. У случају двојбе, није дозвољено да користи
превозно средство са којим желите да обавите путовање (аутомобил, авион итд.).
Уколико сте ушли у земљу копненим путем или пловидбом долазећи из неког ризичног
подручја (не подручја високе инциденције или подручја са варијантом вируса) и обавили
сте тестирање тек у самој Немачкој, тада морате (под условом поштовања изнимака од
обавезе придржавања самоизолације (карантина) по важећим прописима покрајина) да се
директним путем упутите кући или у неки други погодан смештај, те да се тамо изолујете у

трајању од најмање десет дана. Уколико тада добијете позитиван резултат, дужни сте да
се придржавате даљњих упутстава надлежног органа здравства.
Ко долази авионским путем из подручја са посебно високим ризиком (подручје високе
инциденције или подручје са варијантом вируса), не може да буде превежен без
прилагања негативог резултата обављеног тестирања.

Које последице има негативан резултат из обављеног тестирања?
Негативан резултат из обављеног тестирања пре, односно приликом уласка у земљу
(види горе) начелно нема никакве последице. По неким покрајинским прописима
предвиђени су изузеци од обавезе придржавања самоизолације (карантин), који су
везани за прилагање негативног резултата из обављеног тестирања. У вези тога
молимо, да се информишете о важећим одредбама те покрајине у коју долазите,
односно у којој ћете да боравите. Негативан резултат могућег другог тестирања
(најраније пет дана по уласку у земљу), по правилу, доводи до тога да више није
потребно да се придржавате самоизолације (карантин) у кући. Молимо Вас да у вези
тога поведете рачуна да, по пропису покрајине, након боравка у подручју са варијантом
вируса могу да важе и строжија правила и да у датом случају није могуће превремено
окончање самоизолације (карантин) на основу обављеног тестирања.
Битно је: Уколико унутар временског раздобља од 10 дана по уласку у земљу долазећи
из неког ризичног подручја, подручја високе инциденције или подручја са варијантом
вируса дође до појаве типичних Ковид-19-симптома
(као што је то кашаљ, повишена телесна температура или губитак чула мириса или
губитак чула укуса), дужни сте да неодложно о томе информишете надлежни орган
здравства. Нејасне симптоме – па чак и у случају да је обављени први и / или други тест
имао негативан резултат – морају се неодложно разјаснити са лекаром.

Ко сноси трошкове обављања тестирања?
Путници који улазе у земљу након боравка у неком ризичном подручју, подручју високе
инциденције или подручју са варијантом вируса трошкове обављања тестирања сносе
сами. То важи не само за обавезно тестирање у вези са уласком у земљу, већ и за
добровољно тестирање у циљу превременог окончања самоизолације (карантин).

Самоизолација (карантин)
Ко мора по уласку у Савезну Републику Немачку да се подвргне самоизолацији
(карантин) у кући?
Ко улази у Савезну Републик Немачку, а - у било којем временском раздобљу задњих
десет дана пре уласка - боравио је у неком подручју које је у моменту доласка
класифицирано / уврстано као ризично подручје, подручје високе инциденције или
подручје са варијантом вируса, дужан је да се по самом уласку у земљу на директном
путу упути одмах кући или у неки други погодан смештај, те да се тамо изолује. По
прописима покрајина, раздобље самоизоалције (карантин) након боравка у ризичном
подручју или подручју високе инциденције износи 10 дана, а након боравка у подручју са
варијантом вируса 14 дана.

Није дозвољено да се у том временском раздобљу прими посета неког лица, које није члан
сопственог домаћинства. Надлежни орган (по правилу то је надлежни хигијенски завод)
врши надзор да ли се придржава обавезе на самоизолацију (карантин).
Примедба: Покрајине реализују правила о самозилацији (карантин) у сопственој
надлежности. Савезна администрација државе и покрајине споразумеле су се да се, по
могућности, одреде јединствена правила. Као помоћ у раду служи Узорна одредба о
самозилацији (карантин). Она се редовно ажурира, а од покрајина реализује у соственој
одговорношћу. На крају, обавезујуће је право оне покрајине, у коју сте допутовали,
односно у којој боравите. Све покрајине су у вези тога објавиле одговарајуће
информације на својим веб страницама у интернету .

Да ли постоје изузеци од обавезе на придржавање самозилације (карантин)?
Да, одређене групе лица су, уз прилагање одређених доказа, ослобођене од обавезе на
придржавање самозилације (карантин), а то су она лица која се налазе на пропутовању,
без застоја у Немачкој, или она лица која обављајући професију у прекограничном
саобраћају превозе робу / добара или чије обављање делатности је нужно потребно у
здравственом сектору.
Молимо Вас да у вези тога обратите пажњу на обавезујуће прописе оне покрајине, у коју
долазите, односно у којој боравите, те у циљу тога позовите горе наведене
информације.

Да ли се по уласку у земљу долазећи из неког ризичног подручја морам сам
пријавити органу здравства?
Путници који улазе у земљу након боравка у неком ризичном подручју, дужни су да пре
самог уласка у Савезну Републику Немачку обаве „Дигиталну пријаву за улазак у земљу
(ДЕА / DEA)“, ако код њих не постоји изузеће од обавезе обављања те пријаве. На
податке које се тамо депонирају дигитални приступ има орган здравства, те тиме може
да врши контролу да ли се придржава самоизолација (карантин) у кући, односно да
затражи прилагање доказа о обављеном тестирању или да тражи да се подвргнете том
тестирању.
Уколико је путинику који улази у земљу (због недостатка техничке опреме или због
постојања неког техничког проблема у вези са веб страницом) немогуће да обави
„Дигиталну пријаву за улазак у земљу“, тада сте дужни да уместо тога то обавите на
папиру користећи за то тзв. „Пријаву као надоместак“. Молимо Вас обратите пажњу на
упуство из „Пријаве као надоместак“, где потом то морате да предате (нпр. превознику
или слањем поштом на адресу: Deutsche Post E-POST Solutions GmbH, 69990 Mannheim).
„Пријава као надоместак“ се потом прослеђује органу здравства надлежном за место
боравка путиника који улази у земљу.

Питања у вези са лицима која путују између свог места
пребивалишта и места пословања / рада
Да ли важи Одредба за улазак у земљу због вируса короне и за лица која путују
између свог места пребивалишта и места пословања / рада?
Да. Одредба за улазак у земљу због вируса короне прави разлику између оних лица која
у пограничном саобраћају прелазе границу, путника у пограничном саобраћају између

свог места пребивалишта и места пословања / рада и путника која дневно путују између
свог места пребивалишта и места пословања / рада:

Дневни путници у пограничном саобраћају који путују између свог места
пребивалишта и места пословања / рада су она лица која у пограничном саобраћају
бораве мање од 24 часова у иностранству или која улазе у Савезну Републику Немачку
са боравком у трајању мање од 24 часова.
Путници у пограничном саобраћају између свог места пребивалишта и места
пословања / рада су она лица. која имају своје пребивалиште у Савезној Републици
Немачкој, а из неодложног разлога због потребе за обављањем своје професије,
студирања или образовања морају да путују у та одговарајућа места у иностранству и
која се редовно, најмање једанпут у недељи, враћају у место свог пребивалишта.
Путници који у пограничном саобраћају прелазе границу су она лица која имају своје
пребивалиште у иностранству, а из неодложног разлога због потребе за обављањем
своје професије, студирања или образовања морају да путују у Немачку и која се
редовно, најмање једанпут у недељи, враћају у место свог пребивалишта.

Изнимци од обавезе на тестирање наведених у овом пасусу важе само онда ако код
одређеног лица нема појава типичних симптома заразе вирусом корона САРС-КоВ2, као што су то кашаљ, повећана телесна температура, кијавица или губитак чула
мириса или укуса.

Које обавезе важе за лица која дневно путују између свог места пребивалишта и
места пословања / рада?
Та лица су код уласка у земљу након боравка у ризичном подручју или подручју високе
инциденције, а не подручју са варијантом вируса, изузета од обавезе на
пријављивање. Они дневни путници у пограничном саобраћају који путују између свог
места пребивалишта и места пословања / рада, а који нису изузети од обавезе на
пријављивање јер долазе са подручја са варијантом вируса, морају да испуне дигиталну
пријаву уласка у земљу само једном недељно. У том случају, као место боравка у
Немачкој наводи се адреса радног места, места школовања или неко друго место, са
којим у том конкретном случају постоји веза.
Поред тога, у апликацији се наводи и одговарајуће изабрано чињенично стање за
изузеће, а по потреби у пољу слободног навода могу се унети и даљњи детаљи.
Они су изузети од обавезе на обављање тестирања само код уласка у земљу након
боравка у неком ризичном подручју. Након боравка у подручју високе инциденције или
након боравка у подручју са варијантом вируса морате се начелно пре поласка за
Немачку подвргнути тестирању (о могућим изузецима види тачку: „Које се изнимци за
лица која путују између свог места пребивалишта и места пословања / рада могу
предвидети од стране органа покрајина?“).

Које обавезе важе за путнике у пограничном саобраћају између места

пребивалишта и места пословања / рада као и за путнике који у
пограничном саобраћају прелазе границу?
Путници у пограничном саобраћају између свог места пребивалишта и места пословања
/ рада, као и путници који у пограничном саобраћају прелазе границу подлежу обавези
на пријављивање (код уласка у земљу или изласка из земље са боравком мањем
од 24 часова види регулативе које важе за дневне путнике у пограничном
саобраћају који путују између свог места пребивалишта и места пословања / рада).
И путници у пограничном саобраћају између свог места пребивалишта и места
пословања / рада, као и путници који у пограничном саобраћају прелазе границу а не
спадају у дневне путнике, морају да испуне дигиталну пријаву уласка у земљу само
једном недељно. У том случају, као место боравка у Немачкој наводи се адреса радног
места, места школовања или неко друго место, са којим у том конкретном случају постоји
веза. Поред тога, у апликацији се наводи и одговарајуће изабрано чињенично стање за
изузеће, а по потреби у пољу слободног навода могу се унети и даљњи детаљи.
Та лица су изузета од обавезе на обављање тестирања само након боравка у неком
ризичном подручју. Након боравка у неком подручју високе инциденције или подручју са
варијантом вируса за њих важи, поред обавезе на пријављивање, и обавеза на
тестирање (о могућим изузецима види тачку: „Које се изнимци за лица која путују између
свог места пребивалишта и места пословања / рада могу предвидети од стране органа
покрајина?“)

Које се изнимке за лица која путују између свог места пребивалишта и места
пословања / рада могу предвидети од стране органа покрајина?
Надлежни орган може, у случају неког битног разлога, да одреди и изузеће од обавезе
на тестирање код уласка у земљу копненим путем или пловидбом долазећи из подручја
високе инциденције (одредба из члана 4 став 2. тачка 5. Одредбе за улазак у земљу због
вируса короне). Као засновани разлог се, примера ради, може узети у обзир да се ради
о неком лицу које је дипломата, о лицу које путује између свог места пребивалишта и
свог места пословања / рада или о члану неке монтерске групе са хитним ангажманима.
Надлежни орган може да регулише та изузећа доношењем општег указа. Изузећа се
могу одобрити ако постоје битни разлози, на пример уопштено за неке одређене групе
лица, за одређену сврху путовања и / или за одређено временско раздобље.

Који орган може, на основу одредаба из члана 4 став 2. тачка 5. Одредбе за улазак
у земљу због вируса короне, да одобри изузеће за улазак у земљу без да постоји
обављењо тестирање?
Надлежни орган је одређен одредбама из члана 54 Закона о заштити од зараза, по
прописима одговарајуће покрајине.

Питања у вези са обављањем послова као превозник
Које обавезе важе код обављања послова превозника? У којим случајевима, код
обављања послова као превозник, нема обавезе на пријављивање и / или обавеза
на тестирање?

Изузећа од обавезе на обављање тестирања, описана у овом пасусу, важе само
онда када то одређено лице нема типичне симптоме заразе вирусом корона САРСКоВ-2 као што су то кашаљ, повишена телесна температура, кијавица или губитак чула
мириса и губитак чула укуса.
За лица, која обављајући своје радне задатке у прекограничном саобраћају превозе
путнике, врше транспорт робе или робних добара на путевима, жељезницом, бродом
или авионом, важе следеће обавезе:
Код претходног боравка у неком ризичном подручју, које није уврштено нити у подручје
високе инциденције нити у подручје са варијантом вируса, особље које обавља превоз
је изузето од обавезе на пријављивање и обављање тестирања, независно од трајања
њиховог боравка у неком ризичном подручју или боравка у Немачкој.
Код претходног боравка у неком подручју високе инциденције особље које обавља
превоз подлеже обавези на пријављивање. Ако су та лица у оквиру пограничног
саобраћаја боравила мање од 24 часа у неком ризичном подручју или ако улазе у
Савезну Републику Немачку са боравком до 24 часа, тада се особље које обавља превоз
може такође позвати на тај пропис о изнимку и тиме је ослобођено од обавезе
пријављивања. Особље које обавља превоз је изузето од обавезе на тестирање,
уколико је то особље боравило у неком подручју високе инциденције само 72 часова или
ће боравити на територији Немачке у трајању од само 72 часова.
Код претходног боравка у неком подручју са варијантом вируса особље које обавља
превоз подлеже и обавези на пријављивање и обавези на обављање тестирања.
Сви ти изнимци су везани да се придржавају одговарајући заштитни и хигијенски
концепти.

Да ли и за особље које обавља превозе важе такође изнимци од обавезе на
обављање тестирања у случају да се ради о ризичним подручјима и подручјима
високе инциденције?
У групу оних лица која, обављајући своје радне задатке у прекограничном саобраћају,
превозе путнике, врше транспорт робе или робних добара, убрајају се и сви чланови
посаде на броду и посаде у авиону.

Да ли особље које обавља превоз, и које подпада под обавезу пријављивања, у
случају да има само кратак боравак у Немачкој, односно да се налази само на
пропутовању, мора да наведе неко место свог боравка у Немачкој?
Сва лица, која потпадају под обавезу пријављивања, морају да наведу место боравка у
Немачкој, јер се само тако може утврдити, који је орган за њих надлежан. То је потребно
такође и код оних лица, за која по прописима покрајине важе изнимци од придржавања
самоизолације (карантин),
јер надлежни орган мора да има могућност да
преконтролише да је чињенично стање постојања изнимка у датом случају и стварно
испуњено. Код особља које обавља превоз наводи се оно место, које је најпрактичније,
то је, на пример, у случају да се ради о професионалном возачу седиште послодавца у
Немачкој, место истовара или неко друго место, са којим у конкретном случају постоји
одређена веза.

Контроле
Како се контролише придржавање обавезе на тестирање и самозолације
(карантин)?
Путници који улазе у земљу након боравка у неком ризичном подручју, подручју
високе инциденциј или подручју са варијантом вируса дужни су да пре самог уласка
у Савезну Републику Немачку обаве „Дигиталну пријаву за улазак у земљу (ДЕА / DEA)“.
На податке које се тамо депонирају, дигитални приступ има орган здравства (по правилу
је то хигијенски завод), те тиме може да врши контролу да ли се придржавате
самоизолације (карантин) у кући, односно да затражи од Вас прилагање доказа о
обављеном тестирању или да затражи да се подвргнете том тестирању.
Уколико улазите у земљу авионским путем долазећи из неког подручја високе
инциденције или подручја са варијантом вируса користећи при томе услуге неког
превозника, додатно се и њему пре самог почетка путовања прилаже доказ о
обављеном тестирању. Независно од чињенице да ли се користе услуге неког
превозника или не, орган којем је дат налог да обавља полицијску контролу
прекограничног саобраћаја (по правилу то је Савезна полиција) може да током
извршавања својих задатака као погранична полиција затражи прилагање доказа о
обављеном тестирању и да контролише да ли је испуњена обавеза на пријављивање.

Како се обавља контрола у случају уласка у земљу долазећи аутомобилом или
возом из неког подручја високе инциденције или подручја са варијантом вируса?
Код уласка у земљу долазећи возом из неког подручја високе инциденције или подручја
са варијантом вируса превозник обавља контролу да ли су путници у поседу негативног
резултата обављеног тестирања. Ако се не приложи такав доказ, превоз таквог лица је
забрањен. У прекограничном железничком саобраћају или у пограничној пловидби на
кратком одстојању те контроле се могу обавити и током самог превоза. Ове регулативе
не важе за локални јавни превоз путника.
Код уласка у земљу аутомобилом надлежни органи могу у близини граничног прелаза
обављати контролу штихпробом (насумце), да ли код уласка у земљу долазећи из
подручја са посебно високим ризиком постоји негативан резултат обављеног тестирања.
Без обзира на чињеницу да ли се користе услуге неког превозника или не, доказ о
обављеном тестирању се мора на његов захтев, а приликом обављања својих задатака
као погранична полиција приложити оном органу коме је наложено да обави полицијску
контролу прекограничног саобраћаја.
Како се спроводи обавеза на тестирање – да ли постоји могућност да се
присилно исходи обављање тестирања?
Ко као путник који улази у земљу након свог боравка у неком ризичном подручју у
задатом временском раздобљу од 48 часова не може да приложи доказ о негативном
резултату из обављеног тестирања, мора да рачуна на изрицање новчане казне (у вези
тога види и доле под тачком „Да ли постоје санкције? Како оне изгледају конкретно?“) и
да се подвргне лекарском прегледу ради искључивања чињенице да код њега постоји
САРС-КоВ-2-зараза.
Како ће орган здравства сазнати да је резултат тестирања код неког лица
позитиван?

За ПЦР-тестирање, које се у Немачкој спроводи, постоји обавеза лабораторије да то и
пријави. То значи: У случају позитивног резултата из обављеног тестирања,
лабораторије су дужне то и да пријаве надлежном органу здравства. Код позитивног
теста на антиген, мора да се обави и ПЦР-тестирање ради потврде резултата.
Како ће орган здравства сазнати да је резултат тестирања код неког лица
негативан? Да ли лекар пријављује резултат органу здравства? Да ли тестирано
лице добије потврду и онда само врши ту пријаву резултата органу здравства?
Лабораторије не пријављују органу здравства негативне резултате обављених
тестирања. Према томе, постојање негативног резултата из обављеног тестирања или
лекарско уверење да код тог одређеног лица нема заразе вирусом корона САРС-КоВ-2,
путник који улази у земљу долазећи након боравка у неком ризичном подручју, подручју
високе инциденције или подручју са варијантом вируса мора сам да то, у виду
одговарајућег доказа, приложи надлежном органу здравства или неком другом органу
којег је покрајина у ту сврху овластила.

Да ли постоје санкције? Како оне изгледају конкретно?
Кршење тих горе наведених обавеза на пријављивање, обављање тестирања или
придржавање самоизолације у кући (карантин) представља прекршај. Због тога,
надлежни орган може на лицу места да изрекне новчану казну / глобу у висини од 25.000
Евра.

Подсетник и информације у вези са Дигиталном
пријавом за улазак у земљу
Правила за путнике који улазе у Немачку у вези са вирусом корона САРС-КоВ-2 / КОВИД19 и у вези са Дигиталном пријавом за улазак у земљу оних лица која долазе из ризичних
подручја постоје у писменом облику, сачињеном на више језика.

Даљња обавештења
Актуелна обавештења за путнике који улазе у земљу
О чему треба да водите рачуна када сте били на одмору у иностранству, која правила
важе и шта путник, који улази у земљу, мора да зна, када се враћа након боравка у
неком ризичнопм подручју – то можете да сазнате овде.

