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Reglementări pentru persoane care
intră pe teritoriul german legat de
Coronavirusul SARS-CoV-2 / COVID-19

Stimați călători,
bine ați venit în Germania! Vă rugăm să respectați următoarele reglementări:
 Dacă, venind din străinătate, intrați pe teritoriul Republicii Federale Germania pe cale terestră, maritimă
sau aeriană, iar în ultimele 10 zile dinaintea zilei de intrare în Germania v-ați aflat într-o zonă de risc,
aveți – cu excepția situațiilor specificate mai jos – obligația să vă deplasați imediat după intrarea pe
teritoriul german pe un traseu direct la domiciliul propriu sau într-un alt spațiu de cazare adecvat și să
vă mențineți în permanență acolo pe o perioadă de 10 zile (carantină).
 O zonă de risc este orice stat sau orice regiune care este situată în afara Republicii Federale Germania
și în care la momentul intrării pe teritoriul Republicii Federale Germania există un risc crescut de
infectare cu Coronavirusul SARS-CoV-2. Lista care conține zonele de risc este actualizată în permanență
de Institutul german de sănătate publică „Robert Koch-Institut” și poate fi accesată deschizând link-ul:
https ://www.rki .de/covi d-19-ri s ikogebiete
 Această obligație este în vigoare conform prevederilor legale ale Landurilor federale, în baza
art. 32 alin. 1, prop. 2, coroborat cu art. 30, alin. 1, prop. 2 din Legea germană a combaterii
infecțiilor. Încălcarea ei constituie o contravenție și se poate pedepsi cu amendă
contravențională de până la 25.000 euro.
 De asemenea, aveți obligația să comunicați adresa dumneavoastră de ședere pe teritoriul
federal Oficiului de sănătate publică (Gesundheitsamt) competent. Efectuați acest lucru prin
înregistrarea pe internet a intrării pe teritoriul german accesând https ://www.ei nrei s ea nmel
dung.de
și păstrați la dumneavoastră notificarea de confirmare a înregistrării, pentru a o prezenta la cerere
transportatorului.
Persoanele care intră pe teritoriul german pe cale aeriană, venind dintr-o țară care nu e listată mai jos ca
aparținând de spațiul Schengen,1 vor fi controlate legat de posesia notificării de confirmare a
înregistrării de către organele de poliție competente pentru controlul traficului internațional
de călători, de regulă poliția federală. Oficiului de sănătate publică (Gesundheitsamt)
competent supraveghează respectarea obligației de intrare și menținere în carantină. Găsiți
Oficiului de sănătate publică (Gesundheitsamt) competent pe internet accesând: https ://tool s
.rki .de/pl ztool /
 Dacă din cauza lipsei dotării tehnice sau a unei deficiențe tehnice nu reușiți să efectuați înregistrarea
intrării pe teritoriul german pe internet, aveți obligația să completați Formularul locțiitor de
înregistrare a intrării pe teritoriul german și să îl predați transportatorului, respectiv organelor de
control susmenționate în cadrul controlului de la graniță.
 Anumite categorii de persoane sunt exceptate de la obligația intrării în carantină, conform prevederilor
legale ale Landurilor. Din aceste categorii fac parte printre altele persoane care intră în Germania doar
pentru a tranzita teritoriul. Carantina regulamentară de 10 zile poate fi încheiată mai devreme, conform
prevederilor legale ale Landurilor, dacă testul Coronavirus SARS-CoV-2 efectuat cel mai curând în a cincea
zi de la intrarea pe teritoriul federal este negativ.
 Chiar dacă ați fost testat negativ, aveți obligația să contactați imediat Oficiului de sănătate publică
(Gesundheitsamt) competent, dacă în decurs de 10 zile de la intrarea pe teritoriul federal dezvoltați
simptome specifice unei infecții cu Coronavirusul SARS-CoV-2 (dificultăți de respirație, tuse nou
apărută, febră sau pierderea gustului sau a mirosului).
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Belgia, Danemarca, Germania, Estonia, Finlanda, Franța, Grecia, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburg, Malta, Regatul Ţărilor de Jos ,
Austria, Polonia, Portugalia, Suedia, Slovacia, Slovenia, Spania, Republica Cehă, Ungaria precum și Islanda, Liec htenstein, Norvegia și Elveția.

