Stav: 8.listopadu 2020

Pravidla pro cestující přijíždějící do
Německa v souvislosti s
Koronavirem SARS-CoV-2 / COVID-19

INTERNET

www.bundesgesundheitsministerium.de
www.zusammengegencorona.de

Vážení cestující,
srdečně vítejte v Německu! Vezměte prosím na vědomí následující důležitá upozornění:
 Pokud ze zahraničí cestujete do Spolkové republiky Německo po silnici, po moři nebo letecky a pokud
jste v posledních 10 dnech před příjezdem pobývali v rizikové oblasti, pak jste – až na níže uvedené
výjimky –povinni neprodleně po příjezdu odjet do svého vlastního domova nebo jiného vhodného
ubytování a tam se také po dobu 10 dnů po příjezdu trvale zdržovat (karanténa).
 Riziková oblast je stát nebo region mimo území Spolkové republiky Německo, kde v době příjezdu do
Spolkové republiky Německo existuje zvýšené riziko infekce koronavirem SARS-CoV-2. Seznam
rizikových oblastí průběžně aktualizuje Institut Roberta Kocha: https://www.rki.de/covid-19-ris
ikogebiete
 Uvedená povinnost platí na základě právních předpisů spolkových zemí § 32 věta 1 ve spojení s §
30 odstavec 1 věta 2 Zákona o ochraně a boji proti infekčním nemocem. Její porušení lze stíhat jako
přestupek a uložit peněžitou pokutu až 25 000 Euro.
 Dále jste povinni oznámit Vaši adresu pobytu v Německu své místně příslušné hygienické stanici .
Pro
toto
oznámení
použijte
elektronickou
registraci
cestujících
v
odkazu
https ://www.einreiseanmeldung.de. Při příjezdu do Německa už musíte mít potvrzení o provedené
registraci u sebe a na vyzvání předložit přepravci. Při příletu ze zemí mimo Schengenský prostor 1
však toto potvrzení kontroluje orgán pověřený policejní kontrolou přeshraničního provozu, zpravidla
je to spolková policie. Na dodržování povinnosti karantény dohlíží příslušná hygienická stanice; na
internetu najdete zde: https://tools.rki.de/plztool/
 Pokud byste kvůli chybějícímu technickému vybavení nebo pro technickou poruchu nemohli učinit
elektronickou registraci cestujících, jste povinni vyplnit náhradní prohlášení a předložit ho přepravci
nebo výše uvedenému orgánu při kontrolách na hranicích.
 Pro určité skupiny osob platí podle právních předpisů spolkových zemí výjimky z povinnosti karantény.
Patří sem mimo jiné osoby, které do Spol kové republiky přijíždějí jen za účelem tranzitu. 10denní
karanténu je podle platných právních předpisů spolkových zemí možné ukončit nejdříve po pěti dnech
po příjezdu předložením negativního výsledku testu na koronavirus SARS-CoV-2.

 I při negativním výsledku testu jste povinni bez odkladu kontaktovat místně příslušnou hygienickou
stanici, pokud se u Vás během 10 dnů po příjezdu projeví typické symptomy infekce koronavirem SARSCoV-2 (dušnost, nový kašel, horečka nebo ztráta čichu či chuti ).
Vaše Spolkové ministerstvo zdravotnictví

Risiko gebiete

Hygienehinweise

Belgie, Dánsko, Německo, Estonsko, Finsko, Francie, Řecko, Itálie, Lotyšsko, Litva, Lucembursko, Malta, Nizozemí, Rakousko, Polsko, Portugalsko, Švédsko,
Slovensko, Slovinsko, Španělsko, Česká republika, Maďarsko a Island, Lichtenštejnsko, Norsko a Švýcarsko.
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