Добродошли у Немачку!
И надаље постоји опасност од заразе вирусом корона САРС-КоВ-2. Како не би себе, али
ни друга лица, угрозили, обратите пажњу на следеће прописе и мере заштите од
инфекције. Ово служи не само Вашој сопственој заштити него уједно и заштити Ваших
суграђана од могућег тешког облика болести КОВИД-19 и од евентуално далекосежних
последица.

Садржај






Која правила морам уважити код уласка у земљу?
Шта требам уважити током мог боравка у Немачкој?
Како могу себе и друга лица заштити од инфекције?
Где могу да нађем даљне информације?
Зашто сам добио/добила СМС?

Која правила морам да уважим код уласка у земљу?
Код уласка у земљу располажете прописаним доказом о примљеној вакцини, доказом о
преболелој зарази или доказом о обављеном тестирању. Деци, испод 6 година старости,
доказ није потребан.
Ако сте задњих дана пре доласка у Савезну Републику Немачку боравили у неком
високоризичном подручју или подручју са варијантом вируса, тада сте пре уласка у земљу
дужни да се региструјте преко портала за улазак у земљу на адреси:
https://einreiseanmeldung.de.
Уколико је Ваше инострано место боравка још пре Вашег доласка за Немачку исказано као
високоризично подручје или подручје са варијантом вируса, тада морате да уважите
обавезу да се подвргнете самоизолацији (карантин). Ажурирани списак шта је уврштено у
ризично подручје можете да нађете на страници у интернету под:
www.rki.de/risikogebiete.
Упутства за путнике који долазе у земљу са подручја где влада варијанта вируса
Код уласка у земљу, прописано је да код себе имате доказ о обављеном тесту, који се
заснива на поступку доказа нуклеинском киселином (нпр. ПЦР).
Након Вашег доласка орган здравства може на аеродруму или на месту самоизолације /
карантин наложити провођење ПЦР-теста. Молимо, обратите пажњу на обавезу да се
подвргнете самоизолацији (карантин) у трајању од 14 дана, које важи и за вакцинисана
лица као и за лица која су преболела заразу. Раздобље трајања самоизолације
(карантине) није могуће скратити.
Шта значи за мене обавеза да се подвргнем самоизолацији (карантин)?
Самоизолација (карантин) значи да се по доласку морате директо упутити кући – или у
неки други смештај на месту одредишта – и да се тамо подвргнете самоизолацији

(карантин). Не смете напустити кућу или стан, нити примати посете. Кршење тог правила
обавезе на придржавање самоизолације (карантин) запрећено је новчаном казном!
Колико дуго траје временско раздобље придржавања самоизолације (карантин)?
Код високоризичног подручја раздобље придржавања самоизолације (карантин) траје
начелно 10 дана, код подручја са варијантом вируса то раздобље самоизолације
(карантин) износи 14 дана.
Ја сам примио/примила вакцину. Да ли ипак морам у самоизолацију (карантин)?
Код високоризичног подручја раздобље придржавања самоизолације (карантин)
окончава се оног временског момента, када доставите надлежном органу Ваш доказ о
примљеној вакцини преко портала Савезне Републике Немачке за улазак у земљу на
адреси: https://einreiseanmeldung.de. За убацивање (аплодовање) доказа користите
индивидуални линк из потврде о извршеној пријави на Дигиталној пријави за улазак у
земљу (пдф-докуменат). Уколико сте већ пре уласка у земљу доставили доказ о
примљеној вакцини, не морате се подвргнути самоизолацији (карантин).
Код подручја са варијантом вируса дужни сте да се подвргнете самоизолацији (карантин)
па чак и онда, ако сте у поседу доказа о примљеној вакцини. Јер, варијанта вируса која
кружи на подручјима са варијантом вируса и која изазива забринутост може, на пример,
због промене своје карактеристике бити евентуално брже преносива, изменити одговор
имунизације или довести до тежег облика болести. Раздобље придржавања
самоизолације (карантин) не може се скратити негативним резултатом обављеног
тестирања.
Молимо, обратите пажњу на то да Ваш доказ о примљеној вакцини мора одговарати
критеријумима (по врсти коришћење вакцине, броју примљених вакцина, поновљјених
вакцина, временским размацима) наведеним на страници у интернету Института ПаулЕрлих. Продобнија обавештења у вези тога налазе се на страници у интернету под
адресом: https://www.pei.de/impfstoffe/covid-19.
У поседу сам доказа о преболелој зарази. Да ли морам у самоизолацију (карантин)?
У случају високоризичног подручја раздобље придржавања самоизолације (карантин)
окончава се у оном моменту када доставите надлежном органу Ваш доказ о преболелој
зарази преко портала Савезне Републике Немачке за улазак у земљу на адреси:
https://einreiseanmeldung.de.
За
убацивање
(аплодовање)
доказа
користите
индивидуални линк из потврде о извршеној пријави на Дигиталној пријави за улазак у
земљу (пдф-докуменат). Уколико сте већ пре уласка у земљу доставили доказ о
преболелој зарази, не морате се подвргнути самоизолацији (карантин).
Код подручја са варијантом вируса дужни сте да се подвргнете самоизолацији (карантин)
па чак и онда, ако сте у поседу доказа о преболелој зарази. Јер, варијанта вируса која
кружи на подручјима са варијантом вируса и која изазива забринутост може, на пример,
због промене своје карактеристике бити евентуално брже преносива, изменити одговор
имунизације или довести до тежег облика болести. Раздобље придржавања

самоизолације (карантин) не може се скратити негативним резултатом обављеног
тестирања.
Молимо, обратите пажњу на то да Ваш доказ о преболелој зарази мора одговарати
критеријумима наведеним на страници у интернету Института Паул-Ерлих. Продобнија
обавештења у вези тога налазе се на страници у интернету
под адресом:
www.rki.de/covid-19-genesenennachweis.
Код уласка у земљу имам негативан резултат обављеног тестирања. Да ли ипак и онда
морам у самоизолацију (карантин)?
Да, ако не спадате у неки од изнимних случајева (види доле). Међутим, самоизолацију
(карантин) можете превремено окончати даљним доказом о негативном резултату
обавељног тестирања. Обратите пажњу на раздобље обавезног чекања. Тестирање се сме
обавити најраније петог дана по уласку у земљу. Негативан резултат обављеног тестирања
морате доставити преко портала Савезне Републике Немачке за улазак у земљу на
адреси: https://einreiseanmeldung.de, тада се окочава раздобоље придржавања
самоизолације (карантин)
Да ли постоје изузеци од обавезе на самоизолацију (карантин)? Да ли могу пре
тестирања у циљу окончања самоизолације (карантин) скратити то раздобље обавезног
чекања ?
За одређене случајеве постоје изузеци од обавезе на самоизолацију (карантин). Ако се
они односе на Вас, нисте дужни да се подвргнете самоизолацији (карантин).
Ако се изузеци не односе на Вас, а нисте ни лице које је преболело заразу или које је
примило вакцину, начелно, у циљу окончања тог раздобља самоизолације, можете
обавити тестирање тек петог дана по уласка у земљу. Али, постоје одређени изузеци од
тог раздобља обавезног чекања. У таквом случају можете се и пре истека раздобља
чекања ослободити те обавезе придржавања самозолације (карантин) прилагањем
негативног резултата обављеног тестирања. На пример, то можете да извршити
прилагањем доказа о обављеном тестирању, који сте за улазак у земљу већ поседовали.
Убаците (аплодујте) преко портала за улазак у земљу доказ о обављеном тестирању путем
индивидуалног линка из потврде о извршеној пријави на Дигиталној пријави за улазак у
земљу (пдф-докуменат). Раздобље придржавања самоизолације (карантин) окончава се у
оном моменту када је то убацивање (аплодовање) успешно извршено. Уколико сте већ
пре уласка у земљу преко портала за улазак у земљу доставили доказ о обављеном
тестирању, нисте више дужни да се подвргнете самоизолацији (карантин).
Примери изузећа од обавезе на придржавање самоизолације (карантин):






пропутовање кроз вискоризично подручје или кроз Немачку
путници у пограничном саобраћају између свог места пребивалишта и места
пословања / рада или путници који у пограничном саобраћају прелазе границу
боравак који траје 24 часа
особље које обавља превозе (код подручја са варијантом вируса до 72 часова)
боравак до 72 часова у циљу посете родбини првог степена (не код подручја са
варијантом вируса)

Примери изузећа од обавезе на придржавање раздобља чекања (не важи у случају
подручја са варијантом вируса):




неопходни боравци у циљу обављања професије, образовања или студирања, у
трајању до 5 дана
посета родбини другог степена (нпр. браћи и сестрама, унуцима или баби и деди)
културне и спортске манифестације

Списак свих изузетака и даљна обавештења у вези Уредбе за улазак у земљу због вируса
короне налазе се на следећој адреси у интернету:
https://www.bundesgesundheitsministerium.de/coronavirus-infos-reisende/faq-testseinreisende.html
Шта важи за децу?
Код деце испод 6 година старости и високоризичног подручја раздобље самоизолације
(карантин) окончава се аутоматски петог дана по уласку у земљу; достава доказа није
потребна.
Ако након мог уласка у земљу то подручје више није исказано као високоризично
подручје или подручје са варијантом вируса, да ли могу тада да напустим
самоизолацију (карантин)?
Раздобље самоизолације (карантин) окончава се аутоматски у моменту када се то
подручје више не налази на списку ризичних подручја објављених на адреси интернета:
www.rki.de/risikogebiete, тзв. скидање са списка.

Шта требам да уважим током мог боравка у Немачкој?
На читавој територији Немачке важи тзв. 3Г-правило (вакцинисан, преболела зараза,
тестиран) и обавеза ношење маски у јавном градском путничком превозу и јавном
међуградском путничком превозу
У читавој Немачкој смете да користите саобраћајна средства у ваздушном саобраћају, у
јавном градском путничком превозу и јавном међуградском путничком превозу само
онда ако сте вакцинисани, ако сте преболели заразу или ако сте лице које је тестирано (у
смислу Ванредне уредбе као заштитне мере од КОВИД-19). Изнимци постоје само за
ученице и ученике изван временског раздобља у којем трају распусти као и код превоза
који обављају таксисти.
Поред тога, током превоза обавезно је ношење респираторних заштитних маски (ФФП2
или слично) или медицинских маски (које покривају нос и уста). Обавеза ношење маски
не важи за:


децу која нису навршила шесту годину живота




лица која су у поседу лекарског уверења да због здравствених околности, на
основу лекарско потврђеног хроничног оболења или инвалидности не могу носити
респираторну заштитну маску или медицинску маску и
за лица без слуха или за наглува лица, те лица која са Вама комуницирају као и
лица која су у њиховој пратњи.

Која правила за заштиту од заразе важе у мојој Савезној покрајини?
Информишите се о правилима за заштиту од заразе које важе у Вашој Савезној покрајини.
Ваша Савезна покрајина донела је уредбе за заштиту од заразе које су релевантне за Ваш
боравак, односно за свакодневни живот. Ту се налазе, на пример, правила на којим се
местима обавезно мора да носи маска, у којим се ситуацијама мора да приложи доказ о
примљеној вакцини, доказ о преболелој зарази или доказ о обављеном тестирању или
које се мере за заштиту од заразе морају уважити када посећујете ресторан/гостионицу
или неку рекреативну манифестацију.
Путем овог линка доспевате на странице Савезних покрајина у интернету:
https://www.bundesregierung.de/breg-de/themen/coronavirus/corona-bundeslaender1745198
Примену Закона о заштити од заразе реализују Савезне покрајине. Савезне покрајине
имају право да за своју територију одреде заштитне мере доношењем одговарајућих
правних уредби. Због тога је могуће да у једној Савезној покрајине вреде нешто другачија
правила за заштиту од заразе него у некој другој покрајини. Председници покрајинских
влада редовно одржавају скупове како би усагласили правила за заштиту од заразе. На тај
начин покушава се постићи да, и поред регионалних разлика током догођаја око заразе,
на читавом подручју Немачке важе, по могућности, јединствена правила.

Како могу себе и друга лица да заштим од инфекције?


Штитите себе и друга лица на тај начин што ће те смањити контакте и обратити
пажњу на заштитне и хигијенске мере. Придржавајте се одстојања од 1,5 метара и
перите редовно и темељно руке. Уколико се у свакодневном животу не може
одржати одговарајуће одстојање, носите маску. Код унутрашњих просторија
водите рачуна да их редовно проветравате.



Код симптома оболења типичних за корону (међу осталим: кашаљ, повишена
телесна температура, кијавица, поремећај чула мириса или чула укуса) обратите се
телефоном вашем кућном лекару или лекарки или контактирајте дежурну лекарску
службу (www.116117.де / телефонски број: 116117). Отидите у погодан смештај,
подвргните се самоизолацији (карантин) и не примајте никакве посете.
Користите Корона-Апликацију за упозорење (https://www.coronawarn.app/de/)..
Апликација ће Вас обавестити ако сте срели нека лица која су била заражена
вирусом корона САРС-КоВ-2, а даће Вам и битна правила како да се понашате у
таквим приликама.



Где могу наћи даљне информације?



Опширне информације, на разним језицима, у вези правила понашања и
препоруке у циљу заштите од КОВИД-19 стављене су на располагање од стране
опуномоћеника Савезне владе за интеграцију које можете скинути овде:
https://www.integrationsbeauftragte.de/ib-de/amt-und-person/informationen-zumcoronavirus



Ту се налазе одговори на најчешће постављена питања у вези Уредбе за улазак у
земљу због вируса короне:
https://www.bundesgesundheitsministerium.de/coronavirus-infos-reisende/faq-testseinreisende.html

Зашто сам добио / добила СМС?
На основу одредбе из члана 36 став 10. тачка 1. број 3. Закона о заштити од заразних
болести у вези са одредбама из члана 12 Уредбе за улазак у земљу због вируса корона
немачки оператери мобилних телефона достављају, почевши од 1. марта 2021.године,
путнику који улази у земљу кратко обавештење са актуелним информацијама у вези
короне. Слање тих СМС врше оператери мобилних телефона. У циљу спречавања да се
неком лицу више пута шаље тзв. корона-СМС (нпр. код лица која станују близу граничних
прелаза) оператери мобилних телефона су убацили техничку блокаду за временско
раздобље, тако да се током једне недеље нешаље више пута корона-СМС.
Даљна обавештења у вези заштите података налазе се овде:
https://www.bundesgesundheitsministerium.de/coronavirus-infos-reisende/einreisesms/datenschutzhinweise.htm.

