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A Németországba beutazók
számára érvényes szabályok
a koronavírus SARS-CoV-2/COVID-19 kapcsán

www.bundesgesundheitsministerium.de
www.zusammengegencorona.de

Tisztelt Beutazó!
Szívélyesen köszöntjük Önt Németországban! Kérjük, vegye figyelembe az alábbi fontos útmutatást:
 Amennyiben Ön külföldről a Németországi Szövetségi Köztársaságba utazik és a beutazást megel őző 1 0
napon belül magas kockázatú területen (úgy nevezett rizikó területen) tartózkodott, beuta zása utá n a z
adott tartományi jogszabályok értelmében általában köteles haladéktalanul és a legr övidebb úton saját
otthonába vagy más arra alkalmas szállásra menni, valamint a beutazást követő 10 nap alatt folyamatosan
ott tartózkodni (karantén). Ezen előírások áthágása szabálysértésnek mi nősül és 2 5 0 0 0 eur ó ös szegig
terjedő pénzbírságot von maga után.
 Magas kockázatú területnek tekintendő minden olyan állam vagy a Németországi Szövetségi Köztársaságon
kívüli régió, amelyben a Németországi Szövetségi Köztársaságba történő beutazás időpontjában a
koronavírus SARS-CoV-2-fertőzés magas kockázata áll fenn. A Robert Koch Intézet, mint a szövetségi szintű
német egészségügyi főhatóság folyamatosan frissíti a magas kockázatú területek jegyzékét, a mely a z alábbi
link alatt tekinthető meg: https://www.rki.de/risikogebiete
 Ön már beutazását megelőzően köteles magát regisztrálni a https://www.einreiseanmeldung.de link alatt, és
ennek visszaigazolását beutazáskor magánál tartani. A visszaigazolást a szállító vállalat képviselője vagy adott
esetben beutazás ellenőrzése keretében a határrendészet (Bundespolizei) tisztviselője is ellenőrzi; a
Bundespolizei ezen túlmenően egyéb határforgalmi rendészeti feladatai során is végez ellenőrzést (pl. közúti
beutazás esetén).
 Amennyiben az Ön számára hiányos műszaki felszereltség vagy műszaki zavar oká n nem l ehetséges a
digitális beutazási bejelentés elvégzése, Ön köteles helyette egy azt helyettesítő Pótnyilatkozatot kitölteni. A
Pótnyilatkozatban megtalálja az arra vonatkozó útmutatást, hogy hol kell azt leadni (pl. a s zállító vállalat
képviselőjének vagy postai úton a "Deutsche Post E-POST Solutions GmbH, 69990 Mannheim" címen).
 Ezen kívül legkésőbb a beutazást követő 48 órán belül egy teszt-igazolást kell szereznie és azt az ille tékes
hatóságnak bemutatnia, amennyiben a hatóság az igazolást a beutazást követő 10 napon belül megköveteli.
Igazolásnak számít az orvosi igazolás vagy a koronavírus SARS-CoV-2-fertőzést kizáró negatív teszteredmény.
 Amennyiben Ön egy a SARS-CoV-2-fertőzés tekintetében különösen magas kockázatú területről utazik
Németországba, köteles az utazása megkezdése előtt tesztet végeztetni, mert annak eredményét a
beutazás során az illetékes hatóság vagy a Bundespolizei kérheti. Amennyiben szállító vállalattal utazik , a
teszteredményt már az utazás megkezdése előtt be kell mutatnia a szállító vállalat képviselőjének.
Különösen magas kockázatú területnek olyan területek számítanak, ahol a vírus mutá cióinak el ter jedése
vagy a különösen magas gyakoriságú előfordulás folytán rendkívüli nagy a fertőzés kockázata. Ezek
felsorolása ugyancsak megtalálható a Robert Koch Intézet fent nevezett internetes oldalán.
 A karantén-kötelezettség tekintetében kérjük, tartsa be az Önre érvényes tartományi jogszabályi előírásokat é s
vegye figyelembe, hogy a 10 napos karantén-kötelezettség általában legkorábban a beutazást követő 5. napon
egy negatív teszteredmény alapján szűnhet meg.

 Ön azonban a negatív teszteredmény esetén is köteles arra, hogy haladéktalanul kapcsolat ba lé pjen a z
illetékes egészségügyi hivatallal (https://tools.rki.de/plztool/), ha Önnél a beutazást követő 10 napon bel ül
fellépnek a koronavírus SARS-CoV-2-fertőzés jellegzetes tünetei (légszomj, újonnan fellépő köhögés, l áz, ízés szaglásérzékelés elvesztése)
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