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Atvykimo į Vokietiją tvarka dėl
koronaviruso SARS-CoV-2 /
COVID-19

www.bundesgesundheitsministerium.de
www.zusammengegencorona.de

Gerbiami keliautojai,
sveiki atvykę į Vokietiją! Prašome laikytis šių svarbių reikalavimų:
 Jei į Vokietijos Federacinę Respubliką atvykstate iš užsienio sausumos, jūros arba oro keliais ir per paskutines
10 dienų lankėtės viename iš rizikos regionų, atvykę į Vokietiją – išskyrus toliau nurodytus atvejus, kuriems
taikoma išimtis – nedelsdami privalote vykti tiesiai į savo namus arba kitą tinkamą apgyvendinimo įstaigą
ir išbūti ten 10 d i e n ų (karantinas).
 Rizikos regionas yra valstybė arba r egionas už Vokietijos Federacinės Respublikos ribų, kuri uose yra
pa didėjusi rizika užsikrėsti koronavirusu SARS-CoV-2. Roberto Kocho institutas nuolat atnaujina rizikos
regionų sąrašą, jį rasite spustelėję nuorodą https ://www.rki.de/covi d-19-ri sikogebiete
 Ši prievolė taikoma remiantis federalinių žemių teisės aktais, priimtais pagal Vokietijos įstatymo dėl
apsaugos nuo infekcijos 32 str. 1 sakinio kartu su 30 st r aipsnio 1 punkto 2 sakinio nuostatas. Už jos
nesilaikymą gali būti baudžiama kaip už administracinės tvarkos pažeidimą, už kurį gali būti skiriama
piniginė bauda iki 25 000 eurų.
 Be to, savo buvimo vietos Vokietijos Federacinėje Respublikoje adresą privalote pranešti
kompetentingai visuomenės sveikatos priežiūros tarnybai. Tam reikia užpildyti skaitmeninės atvykimo
registracijos formą, ją rasite spustelėję nuorodą https ://www.ei nrei s ea nmeldung.de. Vykdami į kelionę
privalote su savimi turėti šios registracijos patvirtinimą ir vežėjui pareikalavus jį pateikti. Atvykus oro keliais ne
iš Šengeno erdvės šalių1 registracijos patvirtinimą reikės pateikti patikros metu institucijai, įgaliot ai
vykdyti tarptautinio eismo kontrolę, ir tai paprastai atlieka Federalinė policija. Kompetentinga
visuomenės sveikatos priežiūros institucija, kurią galite rasti internete spustelėję nuorodą https ://tool
s .rki .de/pl ztool /, stebi, kaip yra laikomasi karantino režimo.
 Jei neturite tinkamo techninio įrenginio arba dėl techninių kliūčių negalite užpildyti skaitmeninės atvykimo
registracijos formos, privalote vietoj skaitmeninės registracijos užpildyti pakaitinės registracijos formą ir
pateikti ją vežėjui ir (arba) pirma minėtai institucijai pasienio kontrolės metu.
 Tam tikroms asmenų grupėms pagal federalinių žemių teisės aktus taikomos karantino išimtys. Prie šios
grupės, be kita ko, priskiriami asmenys, kurie per Vokietijos Federacinę Respubliką vyksta tik tranzitu.
Remiantis nacionaliniais teisės aktais 10 dienų karantiną galima nutraukti ne anksčiau kaip praėjus
penkioms dienoms nuo atvykimo ir pateikus atliktą laboratorinį tyrimą koronaviruso SARS-CoV-2
i nfekc i j a i nus ta tyti i r ga utą nei gi a mą a ts a kymą .

 Net ir turėdami neigiamą tyrimų atsakymą nedelsdami privalote susisiekti su kompetentinga visuomenės
sveikatos priežiūros institucija, j e i p e r 10 di enų nuo a tvyki mo pasireikštų koronaviruso SARS-CoV-2
infekcijai būdingi simptomai (kvėpavimo sutrikimas, naujai pasireiškiantis kosulys, karščiavimas, juslės
arba skonio netekimas).

Jūsų Federalinė sveikatos apsaugos ministerija

Rizikos regionai

1 Belgija, Danija, Vokietija, Estija, Suomija, Prancūzija, Graikija, Italija, Latvija, Lietuva, Liuksemburgas, Malta, Nyderlandai,

Higienos reikalavimai

Austrija, Lenkija, Portugalija, Švedija, Slovakija, Slovėnija, Ispanija, Čekijos Respublika, Vengrija bei Islandija, Lyc htenšteinas, Norvegija ir Šveicarija.

