
 

 

 
 

Informații privind călătoria din și înspre Schleswig-Holstein 
 

Ce trebuie să știți dacă  călătoriți? 
Vă rugăm să vă informați înainte de intrarea în țară, dacă veniți dintr-o zonă de risc desemnată 
actual, o zonă cu incidența ridicată sau o zonă cu o variantă a visurului. Zonele din alte țări în cauză 
pot fi găsite pe site-ul web al Institutului Robert Koch 
(https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogebiete_neu.html). 
 
Vă rugăm  să rețineți: dacă nu vi se aplică excepții, sunt valabile și se aplică pentru dvs., ca fiind 
un pasager sau călător care vine din zonele cu risc în Schleswig-Holstein următoarele regulamente 
obligatorii:  

Procesul de înregistrare 
Înainte de a intra în țară trebuie să vă înregistrați pe internet pe www.einreiseanmeldung.de . 
Acolo vă lăsăți datele de contact, furnizați informații despre călătoria dvs. și starea dvs. de 
sănătate. Veți primi apoi o confirmare pe care trebuie să o purtați cu dvs. atunci când intrați în țară. 
Când călătoriți din spațiul Schengen, trebuie să predați confirmarea către transportator (dacă ați 
apelat la unul) și, atunci când călătoriți în afara spațiului Schengen, să o prezentați autorităților 
competente la intrare. 
În cazul în care procesul de inregistrare digital nu funcționează sau nu este posibil a fi utilizat de 
dvs., o înregistrare scrisă poate fi completată pe formularul de aici 
https://www.bundesgesundheitsministerium.de/fileadmin/Dateien/3_Downloads/C/Coronavirus/Info
blatt/Anlage_2_Ersatzmitteilung.pdf. Formularul completat trebuie deasemenea prezentat la 
cerere, la intrare.  

Test obligatoriu 
Dacă sunteți călător dintr-o zonă de risc, o zonă cu incidență mărită sau zonă cu variantă de virus, 
trebuie să fiți testat de Coronavirus. Copii sub vârsta de șase ani sunt scutiți de la test. 

• Dacă călătoriți dintr-o zonă de risc sau ați fost în cele zece zile anterioare intrării în țară într-
o zonă în care incidența nu a fost mărită  sau nu a fost o zonă cu variantă de virus, trebuie 
să prezentați  un test de Corona negativ cel târziu 48 de ore de la intrare. Deci testul îl 
puteți face și după ce ați intrat în țară și puteți părăsi carantina în acest scop. 

• Dacă călătoriți dintr-o zonă de risc, respectiv, ați poposit în ultimele zece zile înainte de 
intrare într-o zonă de risc, care este o zonăcu incidența mărită sau o zonă cu varianta de 
virus, trebuie să dețineți deja la intrare un test Corona negativ. Proba recoltată de pe 
mucoasă nu are voie să fie mai veche de 48 de ore înainte de intrarea dvs.. Rezultatul 
testului trebuie să îl aveți la dvs. 

Rezultatul testului trebuie să fie pe hârtie sau ca document electronic în limba germană, engleză sau 
franceză și trebuie prezentat departamentului sanitar local neaparat la cerere. Rezultatul trebuie să 
îndeplinească normele Institutului Robert Koch, care sunt publicate pe internet la 
https://www.rki.de/covid-19-tests . 
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Carantina 

După intrarea în țară trebuie... 
• să vă deplasați pe cale directă acasă sau la un adăpost adecvat, 
• să stați 14 zile în carantină acasă sau la un adăpost adecvat. În acest timp nu aveți 

voie să primiți vizita persoanelor care nu fac parte din aceași gospodărie, 
• să anunțai imediat departamentul sanitar local dacă aveți simptome, care indică o 

infectare cu Coronavirus. 
O prescurtare a perioadei de carantină nu este posibilă. Acest lucru este valabil și dacă ați fost 
testat negativ de Coronavirus înainte sau după intrarea în țară. 
 

Amenzi 
Încălcarea regulilor se amendează și pot fi controlate de către autorități. 

• Nerespectarea carantinei de 14 zile: 500 pănâ la 10.000 Euro 
• Dacă nu vă deplasați după intrarea în țară pe cale directă acasă sau la un adăpost adecvat: 

150 până la 3.000 Euro 
• Primirea de vizitatori, deși vă aflați în carantină: 300 până la 5.000 Euro 
• Dacă nu vă duceți în timp util la un medic sau la un centru de testare cănd ulterior apar 

simptome pe perioada de carantină: 300 până la 3.000 Euro 
• Amenda se aplică și atunci, când înainte de a intra în țară nu v-ați înregistrat pe portalul de 

intrări, sau dacă nu dețineți declarația completată, sau dacă încălcați obligația de testare. 

Excepții (acestea sunt doar exemple și deci incomplete) 
Excepțiile sunt valabile pentru dvs. numai dacă nu aveți simptome, care indică o infecție 
cu SARS-CoV-2 (pierderea mirosului sau a gustului, febră tuse, răceală) și nu veniți dintr-o 
zonă cu varianta de virus. 
 

1) Sunteți scutit de obligativitatea de încarantinare, bu trebuie să vă înregustrați și nu 
aveți nevoie de un test negativ de Corona la intrare, dacă... 

• ... dacă vă aflați doar în tranzit în Schleswig-Holstein; atunci sunteți obligat să părăsițt 
teriroriul țării pe cale directă 

• ... dacă veniți din Danemarca și ați staționat mai puțin de 24 de ore în afara țării într-o 
zonă de risc, sau călătoriți din Danemarca doar pebtru 24 de ore (obligația de testare este 
doar dacă Danemarca este zonă cu incidență mărită). 

• ... dacă veniți pentru mai puțin den 72 de ore dintr-o zonă de risc și poposiți în Schleswig-
Holstein pentru a vizita rude de gradul I., care nu fac parte din aceeași gospodărie cu soții 
sau partenerii de viață, sau a unei persoane care deține custodia sau drepturi de vizită 
(Aceste persoane trebuie să se înregistreze). Pentru o vizită mai lungă de 72 de ore, 
trebuie să faceți un test Corona pănâ cel târziu 48 de ore de la intrare (vezi indicațiile la 
punctul 2) 

• În caz de simptome de infecție cu SARS-CoV2 sunteți obligat să contactați 
departamentul local de sănătate (cu excepția persoanelor în tranzit). 

2) Excepții suplimentare găsiți pe pagina călătorii a Ministerului Sănătății Schleswig-
Holstein. (www.schleswig-holstein.de/coronavirus-einreise) 
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