Udhëzime për hyrjen dhe rikthimin pёr në Schleswig-Holstein
Çfarë duhet të marrin udhëtarët parasysh?
Nëse dëshironi me aeroplan pёr në Republikën Federale të Gjermanisë nga jashtë të udhëtoni (nga ҫdo vend
i huaj dhe jo vetëm nga vendet e huaja tё rrezikuara), ju jeni të detyruar para fluturimit jasht vendit t'i jepni
transportuesit një test negative të koronës me shkrim ose nё formё elektronike në gjermanisht, anglisht ose
në frëngjisht.Gjatë hyrjes ju duhet të mbani rezultatin e testit me vete dhe sipas kërkesës ta paraqisni atë në
një kontroll kufitar. Testi pёrkatёs duhet të plotësojë kushtet e Institutit Robert Koch, të cilat janë botuar në
Internet në https://www.rki.de/covid-19-stest. Testin duhet ta paguani ju vetë. Gjithashtu transportuesi mund
t'ju bëjë një ofertë përkatëse testi. Pa njё test negativ tё koronёs Ju nuk mund të udhёtoni. Nëse rezultati i
testit është pozitiv, gjithashtu nuk ju lejohet të udhёtoni. Njё izolim i juaj duhet të kryhet në vetёpёrgjegjёsi nё
përputhje me rregulloret lokale. Detyrimet pёr testime tё mëtejshme nuk preken nga kjo dhe vazhdojnë të
vlejnё. Informacione të mëtejshme për këtë do të gjeni më poshtë.
Informohuni para hyrjes tuaj nga jashtё, se nё momentin e hyrjes tuaj, a vini nga njё zonё aktualisht e
pёrcaktuar si e rezikuar, zonë me incidencë të lartë ose zonë e variantit të virusit. Zonat pёrkatёse tё huaja
mund të gjenden në faqen e internetit të Institutit Robert Koch:
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogebiete_neu.html
Ju lutemi vini re: Nё rast se pёr ju pёrjashtimi nuk vlen, atёher vlen per ju si udhёtar hyrёs ose udhёtar
kthyes nga vendet e jashtme tё rrezikuara pёr nё Schleswig-Holstein
rregulloret e mëposhtme janë obligative:

Procesi i regjistrimit
Para hyrjes Ju duhet ne internet nen www.einreiseanmeldung.de te regjistroheni.
Aty lerni datat tuaja kontaktuese, jepni te dhena permbi udhetimit tuaj dhe gjendjes tuaj shendetesore. Mbas
asaj Ju do te pranoni nje konfirmim, te cilen ne hyrjen tuaj me vete duhet ta mbani. Ne hyrje nga nje zone e
shengenit, konfirmimin duhet transportuesit tauj tja jepni (nese dicka te tille perdorni) dhe ne hyrje nga zonat
jasht shengenit zyrave perkatese ne hyrje tju dorezohet . Nese procedura e regjistrimit digjital per hyrje nuk
funksionon ose per Ju e mundur nuk eshte, lejohet regjistrimi zëvendësues me shkrim i cili duhet të
plotësohet në formularin e disponueshëm këtu
https://www.bundesgesundheitsministerium.de/fileadmin/Dateien/3_Downloads/C/Coronavirus/Infoblatt/Anlag
e_2_Ersatzmitteilung.pdf. Formulari i plotesuar ne rast se kerkohet ne hyrje, duhet te tregohet.

Testi i detyrueshëm
Si udhetar nga jasht nga nje vend I rrezikuar, zone me incidetnte te larte ose nga zona e variantin e virusit
duhet detyrimisht testin e koronavirusit ta bejne. Femijet nen gjashte vjet jane nga ky detyrim i testimit te
perjashtuar.
• Nese nga nje zone e rreziuar udhetoni ose ne dhjete ditet e kaluara para hyrjes keni qendruarn ne nje
zone te rrezikurar, qe nuk eshte nje zone me incidete te larte ose zone me variante te virusit, duhet
me se vonti mbas 48 oreve pas hyrjes nje test negativ te korones te prezentoni. Testin mundeni
dmth mbas hyrjes ta beni dhe keni te drejte karantenen ta leshoni.
• Nëse jeni duke udhëtuar nga një zonë rreziku ose keni qenë në një zonë rreziku që është një zonë
me incidencë të lartë ose zonë e variantit të virusit në dhjetë ditët para hyrjes, duhet të keni tashmë
një test negativ të koronës kur të hyni. Njollosja për test duhet të jetë marrë jo më shumë se 48 orë
para mbërritjes tuaj. Rezultatin e testit Ju duhet të mbani me vete kur te hyni në vend.
Rezultati i testit duhet ne forme te letres ose te nje dokument elektronik ne gjuhen gjermane, angleze ose
franceze te jete dhe mbrenda dhjete diteve mbas hyrjes ne vend zyres shendetesore menjehere ti
prezentohen, nese kerkohet. Testi ne fjale duhet kushtet e Robert Koch-Insituts ti permbush, te cilat ne
internet nen https://www.rki.de/covid-19-tests te perhapura jane.
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Karantinä
Pas hyrjes në vend, ju duhet të ...
• shkoni direkt në shtëpinë tuaj ose në një strehim tjetër të përshtatshëm,
• Qëndroni në karantinë për dhjetë ditë në shtëpi ose në një strehim të përshtatshëm. Nëse keni hyrë
nga një zonë e variantit të virusit, zbatohet një periudhë karantine prej 14 ditësh. Gjatë kësaj kohe
nuk mund të merren vizita nga njerëzit që nuk i përkasin familjes.
• Në rast se gjate periudhes se karantines simptoma te një infeksion me koronavirusin shfaqen,
informoni departamentin shëndetësor lokal menjëherë.

Mundesia: Shkurtimi i Karantinёs
Karantina mund të shkurtohet vetëm nëse hyni nga një zonë e huaj e rrezikuar ose nga një zonë me
incidencë të lartë dhe jo nga një zonë e variantit të virusit (në këtë rast duhet të qëndroni në karantinë për 14
ditë në çdo rast). Juve gjithashtu nuk ju lejohet të keni qenë në një zonë të variantit të virusit dhjetë ditë para
hyrjes tuaj.
Per të shkurtuari karantinën dhjetë ditore nën këto kushte, duhet të keni një rezultat negativ të testit. Testi
mund të kryhet jo më herët se pesë ditë pas hyrjes tuaj në Gjermani. Për ta bërë këtë, ju mund të largoheni
nga karantina. Prandaj duhet të qëndroni në karantinë për të paktën pesë ditë dhe të përfundoni karantinën
vetëm nëse keni një rezultat negativ të testit.
• Testi i detyrueshëm para ose menjëherë pas hyrjes është i parëndësishëm për shkurtimin e
karantinës. Duhet bërë një provë tjetër për të shkurtuar karantinën
• Këtë test mund ta bëni nga mjeku juaj i familjes ose në një qendër testimi.
• Rezultati i testit duhet të jetë i disponueshëm në letër ose në një dokument elektronik në gjermanisht,
anglisht, danezisht ose frëngjisht. Mund të kryhet një test i shpejtë i antigjenit ose një test PCR.
• Ju duhet të mbani rezultatin e testit për të paktën dhjetë ditë pasi të keni hyrë në vend dhe ta
paraqisni atë në departamentin lokal të shëndetësisë sipas kërkesës.
• E rëndësishme: Detyrimi për karantinë zbatohet derisa rezultati i provës të jetë i disponueshëm.
Përveç kësaj, pasi keni lënë karantinën, ju jeni të detyruar të bëni një test për koronavirusin deri në
dhjetë ditë pas hyrjes nëse keni simptoma të një infeksioni SARS-CoV-2. Më shumë informacion
mund të gjeni këtu: www.schleswig-holstein.de/coronavirus-einreise
• Nuk kane të drejtë testimi udhëtarët që kthehen. Testeve te nevojshme mjekësore ose të urdhëruara
nga departamenti i shëndetësisë u jepet përparësi.
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Gjobat
Shkeljet e rregullave janë subjekt i gjobave dhe mund të kontrollohen nga autoritetet.
• Shkelja e karantinës: 500 deri në 10.000 euro
• Ju nuk shkoni drejt në shtëpi ose në një strehim të përshtatshëm pas hyrjes tuaj: 150 deri në 3.000
euro
• Pranimi i vizitorëve përkundër karantinës: 300 deri në 5000 euro
• Fare ose nuk ka informacion të menjëhershëm në departamentin lokal të shëndetësisë në rast të
shfaqjes së simptomave te mevonshme gjatë karantinës: 150 deri në 2000 euro.
• Ju gjithashtu do të gjobiteni nëse nuk regjistroheni përmes portalit të hyrjes para se të hyni në vend
ose nëse nuk keni përfunduar një regjistrim me shkrim të zëvendësuesit ose nëse shkelni detyrimin
për testim.

Perjashtime (keto jane vetem shembuj dhe jo plotesisht)
Perjashtimet vlejn per Ju, vetem nese Ju nuk keni simpotma, te cilat nje infektim me SARS-CoV-2
tregojne (Humbja e nuhatjes ose shijes, ethe, kollë, rrufë) dhe mos hyrja nga një zonë e variantit të
virusit. Nëse keni simptoma të një infeksioni SARS-CoV-2, ju jeni të detyruar të kontaktoni
departamentin shëndetësor lokal (me përjashtim të atyre që jane ne tranzit).
1) Ju jeni të përjashtuar nga detyrimi i karantinës, nuk keni pse të regjistroheni dhe nuk keni
nevojë për një test negativ të koronës gjatë hyrjes nëse ...
• jeni vetëm në tranzit në Schleswig-Holstein; atëherë duhet të largoheni drejtpërdrejt nga territori i
vendit.
• hyni nga Danimarka ne baze te kornizave "trafikut të kufirit të vogël" dhe keni qëndruar në një zonë
te huaj me rrezik për më pak se 24 orë ose duni të hyni vetëm në territorin federal për me pak se
24 orë (megjithatë, testi i detyrueshëm zbatohet nëse Danimarka është një zonë me incidencë të
lartë)
• qëndrimi në Schleswig-Holstein për më pak se 72 orë për shkak të një vizite nga të afërmit e
shkallës së parë, nga bashkëshortët ose partnerët që nuk i përkasin të njëjtës familje ose për
shkak të kujdestarisë së përbashkët ose të drejtave të aksesit. (Por ju duhet të regjistroheni). Për
një qëndrim prej 72 orësh ose më gjatë, duhet të bëni një test negativ të koronës jo më vonë se 48
orë pas hyrjes (për kërkesat, shih pikën 2).
2) Perjashtime tjera gjeni Ju ne faqen per hyrje te demartamentit te shendetesise SchleswigHolstein. (www.schleswig-holstein.de/coronavirus-einreise)
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