Zalecenia dotyczące wjazdu i powrotu do Szlezwika-Holsztynu

Co podróżujący muszą wziąść pod uwagę?
Przed wjazdem do kraju należy sprawdzić, czy do chwili wjazdu przebywało się w
aktualnie wyznaczonym obszarze ryzyka. Zagraniczne obszary ryzyka publikowane są
na stronie internetowej Instytutu Roberta Kocha.
(https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogebiete_neu.html).
Następujące regulacje obowiązują od 8 listopada 2020 roku:
Obowiązek kwarantanny
Uwaga: Jeżeli nie podlegają Państwo pod wyjątki (por. str. 2), to dla osób wjeżdżających lub powracających
z zagranicznych obszarów ryzyka do landu Szlezwik- Holsztyn
obowiązują następujące regulacje:
Przed przyjazdem do Niemiec należy zarejestrować się na platformie internetowej
www.einreiseanmeldung.de. Na stronie należy podać swoje dane kontaktowe, informacje dotyczące podróży
i stanu zdrowia. Po rejestracji otrzymają Państwo potwierdzenie, które należy mieć przy sobie przy wjeździe
(wydrukowane jako dokument PDF lub w formie elektronicznej) i przedłożyć na żądanie. Jeżeli proces
rejestracji elektronicznej podróżujących nie działa lub wystąpią problemy techniczne można skorzystać z
rejestracji zastępczej w formie formularza, dostępnym tutaj
https://www.bundesgesundheitsministerium.de/fileadmin/Dateien/3_Downloads/C/Coronavirus/Infoblatt/Anlag
e_2_Ersatzmitteilung.pdf.
Wypełniony formularz należy również przedstawić na żądanie przy wjeździe.
Po wjeździe:
Należy udać się do swojego miejsca zamieszkania lub innego odpowiedniego miejsca
zakwaterowania,
Należy poddać się 10-dniowej kwarantannie przebywając w miejscu
zamieszkania lub w odpowiednim miejscu zakwaterowania. W tym czasie nie
zezwala się na przyjmowanie wizyt osób spoza gospodarstwa domowego,
w przypadku objawów wskazujących na zakażenie koronawirusem w
czasie kwarantanny, należy niezwłocznie powiadomić lokalny urząd
ds. zdrowia.
Możliwość: skrócenie kwarantanny
Aby móc skrócić dziesięciodniową kwarantannę maksymalnie o pięć dni (kwarantannę należy przestrzegać przez co najmniej pięć
dni), należy przedstawić lokalnemu urzędowi ds. zdrowia negatywny wynik testu na koronawirusa.
•
Test ten jest dla Państwa bezpłatny. Może go wykonać lekarz rodzinny.
•
Test musi zostać wykonany co najmniej pięć dni po wjeździe na terytorium Republiki Federalnej Niemiec. Na ten czas
można opuścić kwarantannę.
•
Należy wykonać szybki test antygenowy, jeśli wynik testu jest pozytywny to sprawdzany jest dodatkowo testem PCR.
•
Wynik testu należy przechowywać przez dziesięć dni i na żądanie przedstawić lokalnemu urzędowi ds. zdrowia.
•
Ważne: Do momentu przedłożenia wyniku testu obowiązuje kwarantanna. Z chwilą
opuszczenia kwarantanny do 10 dni po wjeździe do kraju są Państwo zobowiązani w
przypadku wystąpienia objawów SARS-CoV-2 do skontaktowania się z lokalnym urzędem ds.
zdrowia. Dalsze informacje i dane kontaktowe lokalnych urzędów sanitarnych można znaleźć
tutaj: www.schleswig-holstein.de/coronavirus-einreise
•
Nie przysługuje się testów dla powracających z podróży.Priorytet mają testy zlecone przez
lokalne urzędy ds. zdrowia lub istotne z medycznego punktu widzenia.
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W przypadku nie stosowania się do środków ochronnych, mogą zostać nałożone następujące grzywny:
Wykroczenie

Kary grzywny

Jeżeli przy wjeździe lub powrocie z obszaru ryzyka naruszono zasadę 10-dniowej kwarantanny w miejscu
zamieszkania lub innym odpowiednim miejscu zakwaterowania...

500 € - 10.000 €

Jeżeli przy wjeździe lub powrocie z obszaru ryzyka nie udano się do miejsca zamieszkania lub innego
miejsca zakwaterowania....

150 € - 3.000 €

Jeżeli po wjeździe lub powrocie z obszaru ryzyka pomino przepisów dotyczących kwarantanny przyjmowano
wizyty osób...

300 € - 5.000 €

Jeżeli przed przyjazdem z obszaru zagrożenia nie zarejestrują się Państwo na portalu rejestracji
elektronicznej podróżujących lub nie wypełnią formularza zastępczego...

150 € - 2.000 €

Jeżeli po wjeździe lub powrocie wystąpią objawy koronawirusa i nie zgłoszono się niezwłocznie w urzędzie
ds. zdrowia, nawet gdy objawy pojawią się później...

300 € - 3.000 €

Wyjątki (przykładowe i niekompletne, por. punkt 3)
Wyjątki obowiązują, jeżeli nie mają Państwo objawów, wskazujących na zakażenie SARS-CoV-2 (
utrata smaku lub węchu, gorączka, kaszel, katar).
1) Są Państwo zwolnieni z obowiązku kwarantanny i nie potrzebują przy wjeździe
negatywnego testu na koronawirusa, jeżeli…

•
•
•

•

...tylko podczas przejazdu przez Szlezwik-Holsztyn; potem należy opuścić obszar kraju związkowego.
… przyjazd z Danii i przebywanie krócej niż 24 godziny w zagranicznym obszarze ryzyka lub chęć
wjazdu z Danii na obszar federalny Niemiec tylko do 24 godzin.
...wjechać do Szlezwiku- Holsztynu na mniej niż 72 godziny z zagranicznego obszaru ryzyka i pozostać
w kraju związkowym z powodu wizyty krewnych pierwszego stopnia , małżonka lub partnera, nie
należącego do tego samego gospodarstwa domowego lub ze względu na wspólną opiekę i prawa do
kontaktów. W przypadku pobytu dłuższego niż 72 godziny należy przed przyjazdem lub w dniu
przyjazdu wykazać negatywny test na koronawirusa. (wymagania, zob. punkt 2).
W przypadku wystąpienia objawów SARS-CoV-2 są Państwo zobowiązani do poinformowania
lokalnego urzędu ds. zdrowia. (z wyjątkiem osób przejeżdżających).

2) Turyści powracający z zagranicznego obszaru ryzyka
obowiązku kwarantanny, jeżeli…

•

•

•
•

są zwolnieni z

…po pierwsze wykonali test, przeprowadzony maksymalnie 48 godzin przed wjazdem lub który musi
zostać wykonany przy wjeździe. (Może to być również szybki test antygenowy, spełniający
wymagania Federalnego Instytutu Leków i Wyrobów Medycznych (BfArM).
(https://www.bfarm.de/DE/Medizinprodukte/Antigentests/_node.html) Wynik testu może zostać
przedłożony w formie papierowej lub elektronicznej w języku niemieckim, angielskim lub francuskim.)
…po drugie przyjechać z obszaru, z którym Republika Federalna Niemiec zawarła porozumienie w
sprawie specjalnych epidemiologicznych środków ostrożności. Listę tych regionów można znaleźć na
stronie internetowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych (AA) i Instytutu Roberta Kocha. Ponadto AA
nie może opublikować ostrzeżenia dotyczącego podróży dla tego kraju na swojej stronie internetowej.
Uwaga: dopóki nie uzyskasz wyniku testu, obowiązuje obowiązek kwarantanny!
Przez 10 dni po przyjeździe do kraju są Państwo zobligowani do skontaktowania się z lokalnym
urzędem ds. zdrowia, jeżeli wystąpiły objawy zakażenia SARS-CoV2.

3) Dalsze wyjątki znajdą Państwo na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia
Szlezwiku- Holsztynu. (www.schleswig-holstein.de/coronavirus-einreise)
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