
Διάταξη για τον κορονοϊό αναφορικά με την είσοδο - ισχύει προς το παρόν 

μέχρι 15 Σεπτεμβρίου  

Ποιοι είναι υποχρεωμένοι κατά την είσοδο να τίθενται σε 

κατ' οίκον καραντίνα; 

Η Ομοσπονδία και τα κρατίδια συμφώνησαν ότι όσοι εισέρχονται από περιοχές κινδύνου 

πρέπει να παραμένουν κατά κανόνα 14 ημέρες σε κατ' οίκον καραντίνα. 

Ποιες χώρες θεωρούνται περιοχές κινδύνου;  

Οι περιοχές κινδύνου καθορίζονται από την ομοσπονδιακή κυβέρνηση και δημοσιεύονται 

από το Ινστιτούτο Robert Koch. Εδώ λαμβάνεται υπόψη τόσο ο αριθμός των κρουσμάτων, 

όσο και η αξιολόγηση του εκάστοτε συμβάντος μόλυνσης και ελέγχου. Μία επισκόπηση των 

τρεχόντων περιοχών κινδύνου μπορείτε να βρείτε εδώ. 

Ποιες εξαιρέσεις από τον κανονισμό για την καραντίνα 

ισχύουν από τις 15 Ιουλίου 2020; 

Η υποχρεωτική καραντίνα για ταξιδιώτες που επιστρέφουν από περιοχές κινδύνου δεν ισχύει 

εφόσον υπάρχει ένας αρνητικός έλεγχος κορονοϊού, ο οποίος έχει διενεργηθεί το ανώτερο 48 

ώρες πριν την είσοδο. Αποφασιστικής σημασίας για την προθεσμία είναι η χρονική στιγμή 

της εξακρίβωσης του αποτελέσματος του ελέγχου. Ο έλεγχος μπορεί να πραγματοποιηθεί και 

στη Γερμανία, μέχρι τη λήψη ωστόσο ενός αρνητικού αποτελέσματος από τον έλεγχο πρέπει 

αρχικά να τηρηθούν οι κανόνες καραντίνας. 

Επιπλέον, ισχύουν παρεκκλίσεις, π.χ. για άτομα που λόγω της φύσης του επαγγέλματός τους 

πρέπει να μεταφέρουν διασυνοριακά άτομα, εμπορεύματα ή αντικείμενα μέσω οδών, 

σιδηροδρόμων, πλοίων ή αεροπλάνων καθώς και για άτομα που εισέρχονται στη Γερμανία 

για χρονικό διάστημα μικρότερο των 72 ωρών για συγκεκριμένους λόγους (επίσκεψη σε 

συγγενείς, δικαίωμα επιμέλειας, επίσκεψη συντρόφων συμβίωσης, κτλ.). Επιπλέον, ο 

κανονισμός δεν ισχύει πλέον για άτομα που διασχίζουν τη Βόρεια Ρηνανία-Βεστφαλία (χωρίς 

διανυκτέρευση). 

Μπορούν οι ταξιδιώτες που επιστρέφουν στη Βόρεια 

Ρηνανία-Βεστφαλία από περιοχές κινδύνου να κάνουν το 

τεστ για τον κορονοϊό στα αεροδρόμια; 

Ναι. Οι ταξιδιώτες που επιστρέφουν από περιοχές κινδύνου μπορούν να κάνουν δωρεάν το 

τεστ για τον κορονοϊό επιτόπου σε τέσσερα αεροδρόμια στη Βόρεια Ρηνανία-Βεστφαλία. Τα 

κέντρα ελέγχου στα αεροδρόμια των πόλεων Köln/Bonn, Düsseldorf και Dortmund ξεκινούν 

στις 25 Ιουλίου, ενώ το κέντρο ελέγχου στα αεροδρόμια των πόλεων Münster/Osnabrück στις 

28 Ιουλίου. 

Ποιος μπορεί να κάνει το τεστ στα κέντρα ελέγχου των 

αεροδρομίων; 

https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogebiete_neu.html


Όλοι οι ταξιδιώτες που επιστρέφουν από περιοχές κινδύνου μπορούν να κάνουν επιτόπου το 

τεστ (ισχύουν οι πληροφορίες για τον χαρακτηρισμό διεθνών περιοχών κινδύνου του 

Ινστιτούτου RKI). 

Ποια είναι η διαδικασία ελέγχου στα κέντρα ελέγχου των 

αεροδρομίων; 

Οι διαδικασίες στα κέντρα ελέγχου των αεροδρομίων των πόλεων Düsseldorf, Dortmund και 

Münster/Osnabrück οργανώνονται από τις ενώσεις των συμβεβλημένων ιατρών 

ασφαλιστικών ταμείων. Οι έλεγχοι πραγματοποιούνται από ανεξάρτητους/ανεξάρτητες 

ιατρούς καθώς και από επαγγελματίες του τομέα υγειονομικής περίθαλψης. Στα αεροδρόμια 

των πόλεων Köln/Bonn, οι έλεγχοι διενεργούνται από τον οργανισμό βοήθειας για ατυχήματα 

Johanniter-Unfall-Hilfe e.V. 

Πότε οριστικοποιείται το αποτέλεσμα του ελέγχου; 

Οι ταξιδιώτες μπορούν κατά κανόνα να ενημερωθούν online εντός τριών ημερών για το 

αποτέλεσμα του ελέγχου. Μέχρι να εξακριβωθεί το αρνητικό αποτέλεσμα του ελέγχου, είναι 

υποχρεωμένοι να παραμείνουν σε κατ' οίκον καραντίνα σύμφωνα με τη διάταξη για τον 

κορονοϊό αναφορικά με την είσοδο. 

Πρέπει οι ταξιδιώτες που επιστρέφουν από περιοχές 

κινδύνου να κάνουν το τεστ στα αεροδρόμια; 

Όσοι εισέρχονται από περιοχές κινδύνου πρέπει κατά βάση να παραμένουν 14 ημέρες σε κατ' 

οίκον καραντίνα. Η υποχρεωτική καραντίνα για ταξιδιώτες που επιστρέφουν από περιοχές 

κινδύνου δεν ισχύει εφόσον υπάρχει ένας αρνητικός έλεγχος κορονοϊού, ο οποίος έχει 

διενεργηθεί το ανώτερο 48 ώρες πριν την είσοδο. Αποφασιστικής σημασίας για την 

προθεσμία είναι η χρονική στιγμή της εξακρίβωσης του αποτελέσματος του ελέγχου. Ο 

έλεγχος μπορεί να διενεργηθεί και στη Γερμανία – όπως, για παράδειγμα, στα κέντρα ελέγχου 

στα αεροδρόμια. Για τα άτομα που επιστρέφουν από περιοχές κινδύνου ισχύουν επιπλέον οι 

νομοθετικοί κανονισμοί της διάταξης για τον κορονοϊό αναφορικά με την είσοδο. 
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