Правила за пристигащите в Германия във
връзка с коронавируса SARS-CoV-2/COVID-19
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Уважаеми пътници,
Сърдечно добре дошли в Германия! Моля вземете под внимание следните важни указания за Вашето
влизане в страната:


Когато пристигате по земя, море или въздух от чужбина във Федерална република Германия и в
рамките на 14 дни преди влизането в страната сте пребивавали в рисков регион, Вие сте
задължени – без оглед на долупосочените изключения – да се отправите незабавно след
пристигането директно към собствения си дом или друга квартира, както и за период от 14 дни
след влизането Ви в страната да пребивавате постоянно там (карантина).



Рисков регион е страна или регион извън Федерална република Германия, за която или който
към момента на влизането във Федерална република Германия съществува повишен риск от
инфекция с коронавируса SARS-CoV-2. Институтът „Роберт Кох“ (Robert Koch-Institut) непрекъснато
актуализира списък на рисковите региони на линка: https://www.rki.de/covid-19-risikogebiete



Разясненото задължение важи въз основа на нормативните разпоредби в страната съгласно § 32
изречение 1 във връзка с § 30 алинея 1 изречение 2 от Закона за защита от инфекциозни
заболявания. Нарушения могат да се санкционират като административни нарушения с парична
глоба до 25 000 евро.



Освен това сте задължени да съобщите Вашия адрес на пребиваване на територията на
Федералната република на отговарящата за Вас здравна инспекция. За целта трябва да се
използва карта за слизане, в случай че такава се дава от превозвача. Компетентната здравна
инспекция контролира спазването на задължителната карантина; ще я намерите в интернет на:
https://tools.rki.de/plztool/



Ако в рамките на 14 дни преди влизането в страната сте пребивавали в рисков регион, след
пристигането Ви сте задължени – при изискване от компетентната здравна инспекция или друга
определена от страната служба – да представите удостоверение за тестване за коронавируса
SARS-CoV-2. В противен случай при изискване трябва да се подложите на такова тестване.



Освен това в рамките на 72 часа след пристигането можете да се тествате безплатно, дори ако
няма такова изискване (независимо от влизането в страната от рисков регион). За целта молим да
се свържете с горещата линия на медицинската регистратура за запазване на час на телефон 116
117.



Съгласно нормативните правила в страната за определени групи лица важат изключения от
задължителната карантина и задължителното тестване. Към тях принадлежат между другото
лица, които влизат във Федерална република Германия само с цел транзитно преминаване.
Съгласно нормативните правила в страната отрицателен резултат от тест може да доведе до
отменяне на карантината.



Дори при отрицателен резултат от тест Вие сте задължени незабавно да се свържете с
отговарящата за Вас здравна инспекция, ако в рамките на 14 дни след влизането в страната при
Вас възникнаттипични симптоми (затруднено дишане, новопоявила се кашлица, висока
температура или загуба на обоняние или вкус) на инфекция с коронавируса SARS-CoV-2.
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