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INTERNET

Zasady związane z koronawirusem
SARS-CoV-2 / COVID-19
dla osób wjeżdżających do Niemiec

www.bundesgesundheitsministerium.de
www.zusammengegencorona.de

Szanowni Podróżni,
serdecznie witamy Państwa w Niemczech! Proszę postępować zgodnie z następującymi, ważnymi
wskazówkami:
 Jeżeli wjeżdżają Państwo z zagranicy do Republiki Federalnej Niemiec drogą lądową, morską lub

powietrzną, a w ciągu 10 dni przed wjazdem przebywali Państwo w obszarze ryzyka, to poza
wymienionymi poniżej wyjątkami są Państwo zobowiązani do udania się niezwłocznie po wjeździe do
swojego domu lub innego odpowiedniego miejsca zakwaterowania i pozostania tam na stałe przez
okres 10 dni po wjeździe (kwarantanna)
 Obszarem ryzyka jest państwo lub region poza Republiką Federalną Niemiec, w przypadku którego przy
wjeździe do Republiki Federalnej Niemiec występuje zwiększone ryzyko zakażenia koronawirusem SARSCoV-2. Instytut Roberta Kocha aktualizuje na bieżąco listę obszarów ryzyka, która jest dostępna pod tym
linkiem: https://www.rki .de/covid-19-risikogebiete
 Opisany powyżej obowiązek ma moc wiążącą na podstawie przepisów prawa krajowego, o których

mowa w § 32 zdanie pierwsze, w związku z § 30 ust. 1 zdanie drugie Ustawy o zapobieganiu chorobom
zakaźnym. Naruszenia tego obowiązku mogą być uznane za wykroczenie podlegające karze grzywny w
wysokości 25 000 EUR.
 Są Państwo również zobowiązani do podania właściwemu dla Państwa organowi ds. zdrowia adresu

miejsca swojego pobytu w Niemczech. W tym celu należy złożyć cyfrową deklarację wjazdu dostępną
pod adresem https://www.einreiseanmeldung.de, a dowód potwierdzający jej wysłanie należy mieć ze
sobą przy wjeździe i przedłożenia przewoźnikowi na żądanie. W przypadku przyjazdu drogą lotniczą
spoza strefy Schengen1 potwierdzenie to jest w drodze wyjątku sprawdzane podczas kontroli wjazdowej
przez organ odpowiedzialny za policyjną kontrolę ruchu transgranicznego, którym jest zazwyczaj policja
federalna. Właściwy urząd ds. zdrowia publicznego nadzoruje, czy przestrzegana jest obowiązkowa
kwarantanna; ustalenie właściwego urzędu jest możliwe na stronie internetowej
https://tools.rki.de/plztool/
 Jeżeli ze względu na brak wyposażenia technicznego lub z powodu usterki technicznej nie mogą Państwo

złożyć cyfrowej deklaracji wjazdu, są Państwo zobowiązani do wypełnienia deklaracji zastępczej i
przekazania jej przewoźnikowi lub wyżej wymienionemu organowi podczas kontroli granicznej.
 W przypadku niektórych grup osób występują wyjątki od obowiązkowej kwarantanny, które zostały

uregulowane w przepisach prawa krajowego. W gronie tych osób znajdują się np. osoby wjeżdżające do
Republiki Federalnej Niemiec tylko w celach tranzytowych. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa
krajowego dziesięciodniowa kwarantanna może zostać zakończona najwcześniej po piątym dniu od
wjazdu na podstawie negatywnego wyniku testu na zakażenie koronawirusem SARS-CoV-2.

 Nawet przy negatywnym wyniku testu w przypadku wystąpienia w ciągu 10 dni od wjazdu typowych
objawów zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 (duszności, nagły kaszel, gorączka albo utrata węchu
lub smaku) są Państwo zobowiązani do natychmiastowego skontaktowania się z właściwym urzędem
ds. zdrowia publicznego.
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Belgia, Dania, Niemcy, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Włochy, Łotwa, Litwa, Luksemburg, Malta, Holandia, Austria, Polska, Portugalia, Szwecja,

Słowacja, Słowenia, Hiszpania, Czechy, Węgry, Islandia, Liechtenstein, Norwegia i Szwajcaria.

