2020. november 8-i állapot

INTERNET

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

www.bundesgesundheitsministerium.de
www.zusammengegenkorona.de

Tisztelt Beutazó!
Szívélyesen köszöntjük Önt Németországban! Kérjük, vegyék figyelembe az alábbi útmutatást:
 Amennyiben Ön földön, vízen vagy légi úton külföldről a Németországi Szövetségi Köztársaságba utazik és a
beutazást megelőző 10 napon belül magas kockázatú területen (úgy nevezett rizikó területen)
tartózkodott, beutazása után köteles – eltekintve az alább felsorolt kivételektől – haladéktalanul és a
legrövidebb úton saját otthonába vagy más arra alkalmas szállásra menni, valamint a beutazást követő 10
nap alatt folyamatosan ott tartózkodni (karantén).
 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 intézet folyamatosan frissíti a magas kockázatú területek jegyzékét, amely az alábbi link
alatt tekinthető meg: https ://www.rki .de/covi d-19-ri s ikogebiete
 Az itt ismertetett kötelezettség a tartományi jogszabályok alapján a német fertőzésvédelmi
törvény (Infektionsschutzgesetz) 32. cikk 1. mondatában foglaltak szerint érvényes, együttes
alkalmazásban a 30. § (1) bek. 2. mondatával. Áthágása szabálysértésnek minősül és 25 000 euró
összegig terjedő pénzbírságot von maga után.
 Ön ezen túlmenően köteles közölni németországi tartózkodási helyének címét az Ön szerint illetékes
egészségügyi hatósággal. Erre szolgál a digitális beutazási bejelentés, amely az alábbi link alatt található:
https ://www.einreiseanmeldung.de; ennek visszaigazolását a beutazáskor Önnek magával kell vinnie és
felszólításra a szállítónak be kell mutatnia. Ha a beutazás légi úton egy a schengeni térségen1 kívüli államból
történik, a visszaigazolást ettől eltérően a beutazási ellenőrzés keretében a határokon keresztüli forgalom
rendészeti ellenőrzésére felhatalmazott hatóság (rendszerint a határrendészet, a Bundespolizei) tisztviselője
ellenőrzi. Az illetékes egészségügyi hivatal ellenőrzi a karantén-kötelezettség betartását; részletek az
interneten az alábbi link alatt találhatók: https ://tool s .rki .de/pl ztool /
 Amennyiben az Ön számára bizonyos kivételes esetekben (pl. hiányos műszaki felszereltség vagy a weboldal
műszaki problémája okán) nem lehetséges a digitális beutazási bejelentés elvégzése, Ön köteles helyette az
azt pótló nyilatkozatot (Ersatzmitteilung) kitölteni és azt a szállítónak vagy a beutazási ellenőrzés során a
fenti hatóságnak átadni.
 Bizonyos személyek esetében a tartományi jogszabályok alapján kivételek érvényesek a karanténkötelezettség tekintetében. Ebbe a körbe tartoznak többek között az olyan személyek, akik csak átutazás
céljából utaznak be a Németországi Szövetségi Köztársaságba. A 10 napos karantén-kötelezettség az
érvényes tartományi jogszabályok alapján legkorábban a beutazást követő 5. napon egy a koronavírus SARSCoV-2-fertőzést kizáró negatív teszteredmény alapján megszűnhet.

 Ön azonban a negatív teszteredmény esetén is köteles arra, hogy haladéktalanul kapcsolatba lépjen az
illetékes egészségügyi hivatallal, ha Önnél a beutazást követő 10 napon belül fellépnek a koronavírus SARSCoV-2-fertőzés jellegzetes tünetei (légszomj, újonnan fellépő köhögés, láz, íz- és szaglásérzékelés elvesztése)
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