FAQ Zasady kwarantanny
(Stan na dzień 13 stycznia 2021 r.)

Na co muszę zwrócić uwagę przy wjeździe do kraju z obszarów ryzyka?
Każdy, kto w ciągu ostatnich dziesięciu dni przed wjazdem do Niemiec przebywał na
obszarze ryzyka, jest zasadniczo zobowiązany do natychmiastowego poddania się
kwarantannie domowej i niezwłocznego poinformowania o wjeździe urzędu ds.
zdrowia. Od 11.01.2021 r. również osoby wjeżdżające do Niemiec z obszarów
zagrożonych są zobowiązane do poddania się testowi na obecność infekcji
koronawirusem maksymalnie 48 godzin przed wjazdem lub bezpośrednio po
wjeździe.
Zwolnione z tego wymogu są jedynie osoby, które
● wjeżdżając do kraju związkowego Nadrenia-Palatynat codziennie lub na okres do
pięciu dni w celach służbowych lub medycznych, lub przebywając tu maksymalnie 24
godziny, może przedstawić badanie na koronawirusa, które nie jest starsze niż 48
godzin,
● mają inny ważny powód podróży; obejmuje to w szczególności aspekty społeczne,
takie jak wspólna opieka nad dzieckiem, odwiedziny u partnera, który nie mieszka z
nim we własnym gospodarstwie domowym, pilne leczenie, pomoc lub opieka nad
osobami wymagającymi ochrony, jak również powody związane ze kształceniem lub
studiami, lub
● przebywały w obszarze ryzyka przez mniej niż 72 godziny jako osoby mieszkające
tutaj.

Kogo należy poddać kwarantannie?
Kwarantannie należy poddać każdego, kto
● miał kontakt kategorii 1 z osobą, u której stwierdzono wynik pozytywny.
● jest zakażony koronawirusem.
● który wjeżdża do Republiki Federalnej z zagranicznego obszaru ryzyka, chyba że
zachodzi wyjątkowa okoliczność określona w rozporządzeniu.

W przypadku podróży na terenie Niemiec nie obowiązują żadne ograniczenia.
Podróżni przybywający do Nadrenii-Palatynatu z obszarów zagrożonych na terenie
Niemiec nie muszą przechodzić kwarantanny. Przepisy dotyczące podróżnych
przybywających z zagranicy odbiegają od tego.
Zgodnie z obowiązującym zarządzeniem o zwalczaniu koronawirusa w NadreniiPalatynacie osoby, które wjeżdżają do kraju związkowego Nadrenia-Palatynat drogą

lądową, morską lub powietrzną i które w ciągu 10 dni przed wjazdem przebywały
kiedykolwiek za granicą na obszarze ryzyka, są zobowiązane do poddania się
kwarantannie natychmiast po wjeździe drogą bezpośrednią na okres 10 dni po
wjeździe. Dotyczy to również osób, które uprzednio wjechały do innego kraju
związkowego. Niezwłocznie po wjeździe są oni zobowiązani do skontaktowania się z
odpowiednim dla nich organem i poinformowania go o obowiązkach związanych z
kwarantanną.
Skrócenie kwarantanny jest możliwe najwcześniej od piątego dnia po wjeździe, jeżeli
dana osoba posiada negatywny wynik testu na zakażenie koronawirusem na
papierze lub w dokumencie elektronicznym w języku niemieckim, angielskim lub
francuskim i niezwłocznie przedstawi go na żądanie właściwemu urzędowi ds.
zdrowia w ciągu dziesięciu dni od wjazdu.

Gdzie mam się udać na kwarantannę?
Zakwaterowanie nadaje się do celów kwarantanny, jeżeli poprzez przestrzenne
rozgraniczenie zapewniony jest brak kontaktu z osobami nienależącymi do własnego
gospodarstwa domowego. Osoby objęte kwarantanną nie mogą w tym okresie
przyjmować gości od osób, które nie są członkami ich gospodarstwa domowego.

Co jest obecnie obszarem ryzyka?
Obszar ryzyka to kraj związkowy lub region poza Republiką Federalną Niemiec, w
przypadku którego istnieje podwyższone ryzyko zakażenia koronawirusem SARSCoV2 w momencie wjazdu do kraju związkowego Nadrenia-Palatynat. Klasyfikacja
jako obszar ryzyka jest dokonywana przez Federalne Ministerstwo Zdrowia,
Federalne Ministerstwo Spraw Zagranicznych oraz Federalne Ministerstwo Spraw
Wewnętrznych, Budownictwa i Spraw Wewnętrznych i jest publikowana przez
Instytut Roberta Kocha (RKI).
Aktualną listę obszarów ryzyka poza Republiką Federalną Niemiec można znaleźć
na stronie internetowej RKI:
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogebiete_neu.html

Jak i gdzie należy się zameldować przy wjeździe do Niemiec z obszaru ryzyka?
Istnieje obowiązek natychmiastowego poinformowania urzędu ds. zdrowia o
wjeździe. Spełniasz ten obowiązek poprzez wcześniejsze zarejestrowanie swojego
zgłoszenia online na stronie https://einreiseanmeldung.de. Należy mieć przy sobie
zapisane i/lub wydrukowane potwierdzenie, aby móc je przedstawić przewoźnikowi
lub urzędowi granicznemu.
Jeżeli nie jest możliwe złożenie deklaracji w formie cyfrowej, należy w wyjątkowych
przypadkach wypełnić pisemną deklarację zastępczą i przekazać ją przewoźnikowi
lub urzędowi granicznemu albo przesłać do urzędu ds. zdrowia bezpośrednio po

wjeździe.
Jes
wzór
możesz
znaleźć
tutaj:
https://www.bundesgesundheitsministerium.de/fileadmin/Dateien/3_Downloads/C/Corona
virus/Aussteigekarte_08-20.pdf

Co zrobić, jeśli jestem tylko przejazdem w Nadrenii-Palatynacie i ten kraj
związkowy nie jest moim celem podróży? Czy mogę się zatrzymać na przerwę
na toaletę?
Wymóg kwarantanny nie dotyczy osób przejeżdżających. Muszą one jednak opuścić
Nadrenię-Palatynat na bezpośredniej drodze. Nikomu nie można odmówić przerwy
na toaletę. Jednak, jeśli to możliwe, nie powinno dochodzić do dalszych kontaktów z
innymi ludźmi.

Co się stanie, jeśli nie zastosuję się do nakazu kwarantanny?
W przypadku naruszenia przepisów może zostać nałożona grzywna.

Czy istnieją wyjątki od wymogu kwarantanny?
Wyjątki stosuje się tylko wtedy, gdy nie ma objawów wskazujących na chorobę z
COVID-19. W indywidualnych przypadkach właściwy organ ds. zdrowia może wydać
inne zarządzenia.

Obowiązek kwarantanny nie ma zastosowania, między innymi:
● dla osób w tranzycie.
● dla osoby, która przebywała w obszarze ryzyka za granicą przez mniej niż 72
godziny lub która wjeżdża na terytorium federalne z obszaru ryzyka na okres do 24
godzin.
● pod pewnymi warunkami, na przykład w przypadku wizyt prywatnych (krewni
pierwszego stopnia, partnerzy życiowi, wykonywanie praw związanych z opieką lub
kontaktami z dzieckiem), w przypadku działalności zawodowej, nauki, studiów, w
przypadku osób dojeżdżających do pracy w ruchu przygranicznym, które regularnie
(co najmniej raz w tygodniu) wracają do swojego miejsca zamieszkania.

Pracodawca, klient lub instytucja edukacyjna musi poświadczyć konieczność oraz
przestrzeganie odpowiednich zasad ochrony i higieny.

