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Atvykimo į Vokietiją tvarka dėl
koronaviruso SARS-CoV-2 / COVID-19
Gerbiami keliautojai,
sveiki atvykę į Vokietiją! Prašome atkreipti dėmesį į šiuos svarbius nurodymus:
 Jei į Vokietijos Federacinę Respubliką atvykstate iš užsienio ir per paskutines 10 dienų lankėtės viename iš
rizikos regionų, remiantis federalinės žemės teisės aktais atvykę į Vokietiją privalote nedelsdamai vykti
tiesiai į savo namus arba kitą tinkamą apgyvendinimo įstaigą ir nuolat ten būti 10 d i e n ų ( i r ( a r b a )
1 4 d i e n ų a t v y k u s i š v i r u s o a t m a i n ų i š p l i t i m o r e g i o n ų ) (karantinas), Nusižengimai
gali būti kvalifikuojami kaip administracinės tvarkos pažeidimas skiriant piniginę baudą iki 25 000 eurų.
 Rizikos regionas yra valstybė arba regionas už Vokietijos Federacinės Respublikos ribų, kuriuose
atvykimo į Vokietijos Federacinę Respubliką metu yra padidėjusi rizika užsikrėsti koronavirusu
SARS-CoV-2. Rizikos regionų sąrašas: https://www.rki.de/risikogebiete
 Jau prieš kelionę privalote registruotis interneto svetainėje https://www.einreiseanmeldung.de ir
atvykdami turėti šios registracijos patvirtinimą. Registracijos patvirtinimą tikrins vežėjas ir prireikus per
atvykstančių keleivių patikrą - dar ir Federalinė policija; be to, Federalinė policija vykdo ir tarptautionio
eismo kontrolę (pvz., atvykstant sausumos keliais).
 Jei neturite tinkamo techninio įrenginio arba dėl techninių kliūčių negalite atlikti skaitmeninės atvykimo
registracijos, vietoj jos privalote užpildyti pakaitinės registracijos formą. Kam ją turite atiduoti, bus
nurodyta ant pakaitinės registracijos formos (pvz., vežėjui arba Deutsche Post E-POST Solutions GmbH,

69990 Mannheim).
 Be to, vėliausiai per 48 valandas nuo atvykimo privalote turėti laboratorinių tyrimų atsakymą ir pateikti
jį kompetentingai įstaigai, jei pastaroji pareikalauja jo per 10 dienų nuo atvykimo. Patvirtinimu laikomi
gydytojo pažyma arba neigiamas laboratorinių tyrimų koronaviruso SARS-CoV-2 infekcijai nustatyti
atsakymas. Atkreipkite dėmesį į tai, kad lėktuvu atvykstantys asmenys laboratorinių tyrimų atsakymą
privalo turėti jau prieš skrydį, nepriklausomai nuo to, ar buvo rizikos regione, ar ne.
 Jei atvykstate iš regiono, kuriame yra ypač padidėjusi rizika užsikrėsti koronavirusu SARS-CoV-2, jau
prieš kelionę privalote atlikti laboratorinį tyrimą, nes atvykdami privalote jį pateikti kompetentingai
įstaigai arba Federalinei policijai pareikalavus. Jei naudojatės vežėjo paslaugomis, patvirtinimą privalote
pateikti jau prieš išvykimą. Regionai, kuriuose yra ypač padidėjusi rizika užsikrėsti koronavirusu, yra
regionai, kuriuose dėl viruso atmainų išplitimo arba dėl ypač didelio užsikrėtusiųjų skaičiaus yra
padidėjusi rizika užsikrėsti. Juos taip pat skelbia Roberto Kocho institutas savo pirma minėtoje interneto
svetainėje.
 Dėl prievolės laikytis karantino atkreipkite dėmesį į Jūsų federalinėje žemėje galiojančius teisės aktus ir
turėkite omenyje, kad 10 dienų karantiną paprastai galima nutraukti ne anksčiau kaip praėjus
penkioms dienoms nuo atvykimo ir pateikus neigiamą laboratorinio tyrimo koronaviruso SARS-CoV-2
i n f e k c i j a i n u s t at y ti a t sa k y m ą . Atvykus iš viruso atmainų išplitimo regiono 14 dienų karantino
anksčiau nutraukti negalima net ir atlikus laboratorinius tyrimus.
 Turėdami neigiamą laboratorinio tyrimo atsakymą vis tiek nedelsdami privalote susisiekti su kompetentinga
visuomenės sveikatos priežiūros institucija (https://tools.rki.de/PLZTool/en-GB), j e i p e r 10 d ien ų n uo
atvykimo pasireikštų koronaviruso SARS-CoV-2 infekcijai būdingi simptomai (kvėpavimo sutrikimas,
naujai pasireiškiantis kosulys, karščiavimas, juslės arba skonio netekimas)..
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