Zalecenia dotyczące wjazdu i powrotu do landu Szlezwik-Holsztyn
Co podróżujący muszą wziąść pod uwagę?
Podróżujący samolotem do Federalnej Republiki Niemiec (z każdego kraju, nie tylko z obszarów ryzyka)
muszą przedstawić przewoźnikowi przed wylotem za granicą negatywny wynik testu na koronawirusa w
formie pisemnej lub elektronicznej w języku niemieckim, angielskim lub francuskim.Wynik testu należy nosić
przy sobie i okazać podczas kontroli granicznej. Test musi spełniać wymagania Instytutu Roberta Kocha,
opublikowane w internecie na stronie https://www.rki.de/covid-19-tests. Koszty testu pokrywa pasażer.
Przewoźnik może przedstawić pasażerowi odpowiednią ofertę testową. Pasażer nie może podjąć podróży
bez negatywnego testu na koronawirusa. Jeżeli test wypadnie pozytywnie to pasażer również nie może
podjąć podróży. Izolacji należy poddać się na własną odpowiedzialność zgodnie z lokalnymi przepisami.
Dalsze obowiązki testowe pozostają nienaruszone i nadal obowiązują. Poniżej więcej informacji na ten temat.
Przed wjazdem do kraju należy sprawdzić, czy do chwili wjazdu przebywało się w aktualnie wyznaczonym
obszarze ryzyka, obszarze o szczególnie wysokim ryzyku związanym z dużą liczbą zakażeń, obszarze o
szczególnie wysokim ryzyku związanym z mutacjami wirusa. Zagraniczne obszary ryzyka publikowane są
na stronie internetowej Instytutu Roberta Kocha:
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogebiete_neu.html
Uwaga: Dla osób wjeżdżających lub powracających z zagranicznych obszarów ryzyka do landu SzlezwikHolsztyn, z wyjątkiem osób podlegających pod wyjątki, obowiązują następujące regulacje.

Proces rejestracji
Zgłoszenia wjazdu do Niemiec należy dokonać na portalu www.einreiseanmeldung.de. Na portalu należy
podać dane kontaktowe, dane dotyczące podróży i stanu zdrowia. Potwierdzenie elektronicznej rejestracji
należy nosić przy sobie. Przy wjeździe ze strefy Schengen potwierdzenie elektronicznej rejestracji należy
okazać przewoźnikowi (o ile korzysta się z przewoźnika), a przy wjeździe z poza strefy Schengen
przedstawić właściwemu urzędowi. W przypadku technicznych problemów z elektroniczną rejestracją, można
stosować papierową deklarację zastępczą. Formularz jest dostępny tutaj
https://www.bundesgesundheitsministerium.de/fileadmin/Dateien/3_Downloads/C/Coronavirus/Infoblatt/Anlag
e_2_Ersatzmitteilung.pdf.
Wypełniony formularz należy przedstawić na żądanie przy wjeździe.

Obowiązek wykonania testu
Osoby przyjeżdżające do Niemiec z zagranicznych obszarów ryzyka, obszarów o szczególnie wysokim
poziomie ryzyka związanych z dużą liczbą zakażeń, obszarów o szczególnie wysokim ryzyku związanym z
mutacjami wirusa zobowiązane są do wykonania testu na koronawirusa. Obowiązek nie dotyczy dzieci do 6
r. życia
• Osoby wjeżdżające z obszaru podwyższonego ryzyka lub przebywające w ostatnich 10 dniach przed
przyjazdem w obszarze podwyższonego ryzyka, nie będącym obszarem o szczególnie wysokim
poziomie ryzyka z dużą liczbą zakażeń lub obszarem o szczególnie wysokim ryzyku związanym z
mutacjami wirusa, muszą przedłożyć najpóźniej w przeciągu 48 godzin po przyjeździe negatywny
wynik testu na koronawirusa. Test można wykonać bezpośrednio po przyjeździe, na ten czas można
opuścić kwarantannę
Osoby wjeżdżające z obszaru podwyższonego ryzyka lub przebywające w ostatnich 10 dniach przed
przyjazdem w obszarze podwyższonego ryzyka, będącym obszarem o szczególnie wysokim
poziomie ryzyka z dużą liczbą zakażeń lub obszarem o szczególnie wysokim ryzyku
związanym z mutacjami wirusa, muszą przedłożyć przy wjeździe negatywny wynik testu na
koronawirusa. Wymaz można pobrać najwcześniej 48 godzin przed wjazdem do Niemiec. Wynik testu
należy nosić przy sobie.
Wynik testu musi zostać przedłożony w formie papierowej lub elektronicznej w języku niemieckim, angielskim
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lub francuskim i na żądanie okazany właściwemu urzędowi ds. zdrowia w przeciągu 10 dni po wjeździe. Test
musi spełniać wymagania Instytutu Roberta Kocha, opublikowane w internecie na stronie
https://www.rki.de/covid-19-tests.

Kwarantanna
Po wjeździe należy…
• udać się do swojego miejsca zamieszkania lub innego odpowiedniego miejsca zakwaterowania
• poddać się 10-dniowej kwarantannie przebywając w miejscu zamieszkania lub w odpowiednim
miejscu zakwaterowania. W przypadku osób wjeżdżąjących z obszaru o szczególnie wysokim ryzyku
związanym z mutacjami wirusa obowiązuje 14-dniowa kwarantanna. W czasie kwarantanny 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 skrócenia kwarantanny
Skrócenie kwarantanny jest możliwe dla osób wjeżdżających z zagranicznych obszarów ryzyka lub z
obszarów o szczególnie wysokim ryzyku związanym z dużą ilością zakażeń, jednak nie dotyczy to osób
wjeżdżających z obszarów o szczególnie wysokim ryzyku związanym z mutacjami wirusa. (w takim
przypadku konieczna jest 14 dniowa kwarantanna). Również na dziesięć dni przed przyjazdem nie wolno
przebywać w obszarze o szczególnie wysokim ryzyku związanym z mutacjami wirusa.
Skrócenie dziesięciodniowej kwarantanny po uwzględnieniu niniejszych warunków jest możliwe po uzyskaniu
negatywnego wyniku testu na koronawirusa.Test można wykonać najwcześniej pięć dni po przyjeździe do
Niemiec. Na ten czas można opuścić kwarantannę. Na kwarantannie należy pozostać przez co najmniej pięć
dni, tylko w przypadku negatywnego wyniku testu na koronawirusa, można zakończyć kwarantannę.
•
•
•
•
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Obligatoryjny test przed lub na krótko po wjeździe nie skraca okresu kwarantanny. Należy wykonać
kolejny test, aby skrócić okres kwarantanny.
Test może wykonać lekarz rodzinny lub centra testowe.
Wynik testu musi zostać przedłożony w formie papierowej lub elektronicznej w języku niemieckim,
angielskim, duńskim lub francuskim. Można wykonać szybki test antygenowy lub test PCR.
Wynik testu należy przechowywać przez co najmniej dziesięć dni i na żądanie właściwego urzędu ds.
zdrowia okazać go.
Ważne: Obowiązek kwarantanny obowiązuje do czasu uzyskania wyniku testu. Dodatkowo po
opuszczeniu kwarantanny do dziesięciu dni po przyjeździe, w przypadku wystąpienia objawów SARSCoV-2, istnieje obowiązek przeprowadzenia testu na koronawirusa. Dalsze informacje można znaleźć
tutaj: www.schleswig-holstein.de/coronavirus-einreise
Osoby powracające z podróży nie mają roszczeń do testów. Przeprowadzanie testów niezbędnych z
medycznego punktu widzenia mają pierszeństwo.
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Kary grzywny
Naruszenie zasad grozi karami pieniężnymi i kontroli właściwych urzędów.
• Naruszenie obowiązku kwarantanny: 500 do 10.000 Euro
• Osoba przyjeżdżająca po wjeździe nie uda się bezpośrednio do miejsca zamieszkania lub
odpowiedniego miejsca zakwaterowania: 150 do 3.000 Euro
• Przyjmowanie gości pomimo kwarantanny: 300 do 5000 Euro
• Brak lub brak natychmiastowej informacji do lokalnego urzędu ds. zdrowia w przypadku gdy objawy
wystąpią później podczas odbywania kwarantanny: 150 do 2000 Euro.
• Karze pieniężnej podlegają osoby, które nie zgłoszą się przed przyjazdem na portalu elektronicznej
rejestracji lub nie wypełnią papierowej deklaracji zastępczej lub naruszą obowiązek wykonania testu.

Wyjątki (są one tylko przykładowe i niekompletne)
Wyjątki dotyczą tylko osób przyjeżdżających u których nie pojawiły się objawy, wskazujące na
zakażenie SARS-CoV-2 (utrata smaku lub węchu, gorączka, kaszel, katar) i przyjazd nie nastąpił z
obszaru o szczególnie wysokim ryzyku związanym z mutacjami wirusa. W przypadku zakażenia
SARS-CoV-2 istnieje obowiązek powiadomienia lokalnych urzędów ds. zdrowia. (z wyjątkiem
podróżujących tranzytem).
1) Z obowiązku kwarantanny można uzyskać zwolnienie, nie trzeba dokonywać rejestracji i nie
trzeba przedstawiać negatywnego testu na koronawirusa, jeżeli...
• … osoby podróżujące są w landzie Szlezwik-Holsztyn tranzytem, potem muszą opuścić
obszar kraju związkowego.
• …osoby podróżujące z Danii w ramach „małego ruchu transgranicznego“, przebywają mniej
niż 24 godziny w zagranicznym obszarze podwyższonego ryzyka lub przy wjeździe na
terytorium Niemiec tylko do 24 godzin (obowiązek wykonania testu dotyczy, w przypadku
zakwalifikowania Danii do obszaru o szczególnie wysokim poziomie ryzyka z dużą liczbą
zakażeń)
• … osoby przyjeżdżające do landu Szlezwik- Holsztyn na mniej niż 72 godziny i zatrzymują się
tam z powodu odwiedzin krewnych pierwszego stopnia, małżonka lub partnera, nie
należącego do tego samego gospodarstwa domowego lub ze względu na wspólną opiekę i
prawa do kontaktów. (Te osoby muszą dokonać rejestracji).
• W przypadku pobytu dłuższego niż 72 godziny należy najpóźniej 48 godzin po przyjeździe
wykazać negatywny wynik testu na koronawirusa. (wymagania, zob. punkt 2)
2) Dalsze wyjątki znajdują się na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia landu SzlezwikHolsztyn (www.schleswig-holstein.de/coronavirus-einreise)
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