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ИНТЕРНЕТ:

Правила за путнике при уласку у
Немачку у вези са
вирусом корона САРС-KоВ-2 / KОВИД-19
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www.zusammengegencorona.de

Поштовани путниче,
добро дошли у Немачку! Молимо, обратите пажњу на следећа важна упутства:
 Ако у Савезну Републику Немачку долазите из иностранства, а пре доласка сте боравили задњих 10
дана у тзв. ризичном подручју, по правилу сте по прописима покрајине дужни да се након уласка у
земљу неодложно директно упутите у самоизолацију у сопственом дому или неким другим
погодним смештајем, и да у временском раздобљу од наредних 10 дана, рачунато од дана доласка,
боравите тамо (карантин). Кршење тог правила може да се гони као почињени прекршај, те казнити
новчаном казном/глобом у висини до 25.000 евра.
 Ризично подручје је држава или област изван територије Савезне Републике Немачке, за коју
односно где у моменту уласка у Савезну Републику Немачку постоји повећани ризик од заразе вирусом
корона САРС-КоВ-2. Институт Роберт Кох стално ажурира свој списак ризичних подручја, који се
налази под линком: https ://www.rki .de/covi d-19-ri s ikogebiete
 Већ пре Вашег доласка морате се регистровати под адресом https://www.einreiseanmeldung.de и код
уласка у земљу ту потврду носити са собом. Постојање потврде контролише Ваш превозник и, по
потреби додатно, и Савезна полиција у оквиру вршења контроле уласка; поред тога, Савезна полиција
врши контроле и током обављања својих задатака као погранична полиција (нпр. код уласка у земљу
копненим путем).
 Уколико Вам је због недостатка техничке опреме или на основу техничких сметњи немогуће обавити
дигиталну пријаву при самом уласку у земљу, дужни сте да уместо тога испуните образац "Пријава
као надоместак", Молимо Вас, обратите пажњу на упутства из "Пријаве као надоместак" где се тај
образац мора предати (нпр. превознику или слањем на адресу: Deutsche Post E-POST Solutions GmbH,
69990 Mannheim).
 Поред тога морате најкасније до 48 сати након Вашег уласка у земљу да располажете доказом о
извршеном тестирању, те да тај доказ приложите надлежном органу, ако је оно то затражило од
Вас унутар рока од 10 дана рачунато од Вашег уласка у земљу. Доказом се сматра лекарско уверење
или резултат теста да нисте заражени вирусом корона САРС-КоВ-2.
 Ако долазите из подручја са посебно високим ризиком на заразу вирусом корона САРС-КоВ-2, морате
да се тестирате већ пре самог поласка на пут, јер сте дужни да тај доказ приложите надлежном органу
или Савезној полицији. Уколико користите услуге неког превозника, тај доказ морате да приложите
Вашем превознику већ пре самог поласка на пут. Подручја са посебно високим ризиком су она подручја,
у којима због ширења мутације вируса или због посебно високе инциденције постоји посебан исказани
ризик. То се, такође, објављује на горе наведеној страници Института Роберт Кох у интернету.

 У погледу Ваше обавезе да се придржавате самоизолације обратите пажњу на прописе покрајине које
за Вас вреде, те да се тај 10-то дневни карантин, по правилу, може окончати најраније након петог дана
по уласку у земљу прилагањем негативног резултата теста.

 И поред негативног резултата теста дужни сте да се неодложно обратите за Вас надлежном органу
здравства (https://tools.rki.de/plztool/), ако се, у року од 10 дана након уласка у земљу, код Вас појаве
типични симптоми заразе корона вирусом САРС-КоВ-2 (недостатак даха, ново настали кашаљ,
повишена телесна температура или губитак чула мириса или укуса).
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