Наредба за изискванията във връзка с коронавируса при влизане в
страната - валидна на първо време до 15 септември

За кого е задължителна домашната карантина при
влизане в страната?
Федералното правителство и федералните провинции се споразумяха, че принципно
лицата, пристигащи от рискови региони, трябва да се подложат на домашна карантина
в продължение на 14 дни.

Кои страни се считат за рискови региони?
Рисковите региони се определят от федералното правителство и се публикуват от
института „Роберт Кох“. Тук се включват както броят на случаите, така и оценка на
съответното развитие на инфекцията и направените тестове. Преглед на настоящите
рискови региони ще намерите тук .

Кои изключения от правилата за карантината се
прилагат от 15 юли 2020 г.?
Задължението за карантина на лица, връщащи се от рискови региони, не се прилага, ако
е налице отрицателен тест за коронавирус, който е направен преди не повече от 48 часа
от пристигането. Определяща за срока е датата на установяване на резултата от теста.
Тестът може да се направи и в Германия; разбира се, до получаването на отрицателния
резултат трябва да се спазват правилата за карантината.
Освен това изключения от правилата се прилагат, напр. за лица, които по служебни
причини превозват хора, стоки или товари през границата с автомобилен, железопътен,
корабен или самолетен транспорт, както и за хора, които по определени причини
(посещение на роднини, попечителство, посещение на партньор при житейско
партньорство и др.) пристигат в Германия за по-малко от 72 часа. В допълнение
правилата не се прилагат за лица, които преминават транзитно през Северен РейнВестфалия (без да пренощуват).

Могат ли лица, връщащи се от рискови региони в
Северен Рейн-Вестфалия, да се тестват за коронавирус
на летищата?
Да. На четири летища в Северен Рейн-Вестфалия лица, връщащи се от рискови
региони, могат на място да се тестват за коронавирус безплатно. Центровете за тестване
на летищата Кьолн/Бон, Дюселдорф и Дортмунд започват работа на 25 юли, центърът
за тестване на летището Мюнстер/Оснабрюк - на 28 юли.

Кой може да се тества в центровете за тестване на
летищата?

Всички лица, връщащи се от рискови региони, могат да се тестват там (прилага се
Информация за отразяване на международните рискови региони на института “Роберт
Кох” (RKI)).

Как се провежда тестът в центровете за тестване на
летищата?
Провеждането на теста в центровете за тестване на летищата Дюселдорф, Дортмунд и
Мюнстер/Оснабрюк се организира от лекарските съюзи, сключили договор със здравна
каса. Хонорувани лекари и медицински специализиран персонал извършват тестовете.
На летище Кьолн/Бон тестовете се извършват от службата за спешна помощ Johanniter
Unfallhilfe.

Кога е готов резултатът от теста?
По правило пътниците могат в рамките на три дни да проверяват онлайн резултата от
теста. Съгласно Наредбата за изискванията във връзка с коронавируса при влизане в
страната лицата се задължават да се подложат на домашна карантина, докато не се
получи отрицателен резултат от теста.

Трябва ли лицата, връщащи се от рискови региони, да
бъдат тествани на летищата?
Принципно лицата, пристигащи от рискови региони, трябва да се подложат на домашна
карантина в продължение на 14 дни. Задължението за карантина на лица, връщащи се
от рискови региони, не се прилага, ако е налице отрицателен тест за коронавирус, който
е направен преди не повече от 48 часа от пристигането. Определяща за срока е датата
на установяване на резултата от теста. Тестът може да се направи и в Германия - и то в
центровете за тестване на летищата, например. За лица, връщащи се от рискови
региони, все така се прилагат законовите разпоредби на Наредбата за изискванията във
връзка с коронавируса при влизане в страната.

