Inreisverordening in verband met de coronapandemie geldig tot 31 oktober
Voor wie geldt de verplichting om bij aankomst thuis in
quarantaine te gaan?
De bondsregering en de deelstaten zijn overeengekomen dat de mensen die het land
binnenkomen vanuit risicogebieden in het algemeen 14 dagen thuis in quarantaine
moeten blijven. In NRW wordt deze regeling uitgevoerd in verband met de
coronamaatregelen.

Moet ik mij na aankomst vanuit een risicogebied bij de
geneeskundige dienst melden?
Ja. Iedereen die Noordrijn-Westfalen binnenkomt vanuit een risicogebied moet contact
opnemen met de verantwoordelijke geneeskundige dienst en hen erop wijzen dat hij of zij in
een risicogebied heeft verbleven.

Zijn er uitzonderingen op de meldplicht?
Ja - zie de vraag "Zijn er uitzonderingen op de quarantaineverordening".

Welke landen gelden als risicogebieden?
De classificatie als risicogebied vindt plaats na een gezamenlijke analyse en beslissing van het
Bondsministerie van Volksgezondheid, het Bondsministerie van Buitenlandse Zaken en het
Bondsministerie van Binnenlandse Zaken. De evaluatie heeft betrekking op het aantal nieuwe
besmettingen per 100.000 inwoners, maar ook op omstandigheden zoals het soort uitbraak
(lokaal of landelijk) en de getroffen maatregelen om de infectie in te dammen. Een overzicht
van de huidige risicogebieden kan hier worden gevonden.

Zijn er uitzonderingen op de quarantainevoorschriften?
De quarantaineplicht is niet van toepassing als er een negatieve coronatest wordt overlegd die
niet meer dan 48 uur voor aankomst is uitgevoerd. Het tijdstip van vaststelling van het
testresultaat is bepalend voor de termijn. De test kan alsnog in Duitsland worden gedaan; de
quarantainevoorschriften moeten echter worden nageleefd totdat het testresultaat is
ontvangen Daarnaast zijn de volgende uitzonderingen van toepassing:




U kunt, als u uit een risicogebied komt, tot maximaal 5 dagen naar een risicogebied
reizen of Noord-Rijnland-Westfalen binnenkomen om dwingende beroepsredenen of
onderwijsredenen of voor een dringende medische behandeling.
U kunt, als u uit een risicogebied komt, tot maximaal 3 dagen naar een risicogebied
reizen of Noord-Rijnland-Westfalen binnenkomen om specifieke sociale of
gezinsgerelateerde redenen (bijv. gedeelde voogdij, bezoek van levenspartners,
familieleden in de eerste en tweede graad, enz). In beide gevallen bestaat echter de
verplichting om zich bij aankomst vanuit een risicogebied te melden bij de plaatselijke



geneeskundige dienst. Vanaf 7 oktober is er een vereenvoudiging in die zin dat
personen die om een van de bovengenoemde redenen regelmatig naar een risicogebied
reizen of die vanuit een risicogebied Noord-Rijnland-Westfalen binnenkomen, dit
slechts eenmaal hoeven te melden.
Bovendien zijn de quarantainevoorschriften niet van toepassing op personen die op
doorreis (zonder overnachtingen) door Noordrijn-Westfalen zijn. U kunt tot maximaal
24 uur naar een risicogebied reizen of Noord-Rijnland-Westfalen binnenkomen vanuit
een risicogebied in het kader van het zogenaamde "klein grensverkeer". Voor
dergelijke korte verblijven geldt vanaf 7 oktober niet langer de verplichting om zich
bij de plaatselijke geneeskundige dienst te melden.

Alle uitzonderingen zijn uitsluitend van toepassing zolang er geen symptomen van het
COVID-19 virus aanwezig zijn.

Wat gebeurt er als ik me niet aan de
quarantainevoorschriften houd?
Wie zich niet aan de quarantainevoorschriften houdt, bijvoorbeeld zijn woning verlaat of
gasten ontvangt, begaat een strafbaar feit. Dit kan bestraft worden met een geldboete tot
25.000 euro.

Kunnen teruggekeerde reizigers uit risicogebieden in
Noordrijn-Westfalen op het coronavirus worden getest op
de luchthavens?
Ja. Op vier luchthavens in Noordrijn-Westfalen kunnen uit risicogebieden terugkerende
reizigers ter plaatse gratis worden getest op het coronavirus.

Wanneer komt het testresultaat beschikbaar?
Reizigers kunnen doorgaans binnen drie dagen online controleren hoe de test is verlopen.
Totdat een negatief testresultaat wordt verkregen, bent u volgens de coronamaatregelen
verplicht om in quarantaine te blijven.

Moeten uit risicogebieden terugkerende reizigers zich
laten testen?
Iedereen die Noordrijn-Westfalen vanuit een risicogebied binnenkomt, moet op verzoek van
de verantwoordelijke geneeskundige dienst een negatief testresultaat voorleggen. Personen
die zich niet aan de voorschriften houden, zijn verplicht om een medisch onderzoek naar het
coronavirus te accepteren. Overtredingen kunnen worden beboet.

Quarantainevoorschriften
Wat betekent “quarantaine”?
"Quarantaine" betekent een tijdelijke afzondering van personen die ervan verdacht worden
geïnfecteerd te zijn of van personen die mogelijk met het virus zijn geïnfecteerd Als iemand
als gevolg van een bevestigde infectie wordt afgezonderd, wordt dit meestal geen quarantaine
genoemd, maar isolatie.

Wat is het doel van de quarantaine?
Het doel van quarantaine is ons allen te beschermen tegen infectie met het coronavirus en de
verspreiding van het virus in te dammen.

Wanneer moet ik in quarantaine gaan?
Wanneer dit door de autoriteiten wordt bevolen. Een verordening of bevel door of namens de
overheid wordt uitgevaardigd wanneer er een hoog infectierisico bestaat. Een dergelijk hoog
risico ontstaat als men in de afgelopen twee weken nauw contact heeft gehad met een patiënt
met een door het laboratorium bevestigde COVID-19-diagnose. Nauwe contacten houden in
dat men ten minste 15 minuten met de zieke persoon heeft gesproken, of dat hij/zij heeft
gehoest of geniesd terwijl deze besmettelijk was.
Ongeacht een verordening of bevel door of namens de overheid moet iedereen die NoordrijnWestfalen binnenkomt vanuit een risicogebied ook in quarantaine worden geplaatst. De
quarantaine duurt 14 dagen.

Zijn er uitzonderingen op de quarantainevoorschriften?
Doorslaggevend is wat door de bevoegde autoriteit wordt bevolen.
De quarantaineplicht voor terugkeerders uit risicogebieden is niet van toepassing als er een
negatieve coronatest voorligt die niet meer dan 48 uur voor aankomst is uitgevoerd. De test
kan alsnog in Duitsland worden gedaan; de quarantainevoorschriften moeten echter
worden nageleefd totdat het testresultaat is ontvangen. Daarnaast zijn de volgende
uitzonderingen van toepassing:




U kunt, als u uit een risicogebied komt, tot maximaal 5 dagen naar een risicogebied
reizen of Noord-Rijnland-Westfalen inreizen om dwingende beroepsredenen of
onderwijsredenen of voor een dringende medische behandeling.
U kunt, als u uit een risicogebied komt, tot maximaal 3 dagen naar een risicogebied
reizen of Noord-Rijnland-Westfalen inreizen om specifieke sociale of
gezinsgerelateerde redenen (bijv. gedeelde voogdij, bezoek van levenspartners,
familieleden in de eerste en tweede graad, enz). In beide gevallen bestaat echter de
verplichting om zich bij aankomst vanuit een risicogebied te melden bij de plaatselijke
geneeskundige dienst. Vanaf 7 oktober is er een vereenvoudiging in die zin dat
personen die om een van de bovengenoemde redenen regelmatig naar een risicogebied



reizen of die vanuit een risicogebied Noord-Rijnland-Westfalen binnenkomen, dit
slechts eenmaal hoeven te melden.
Bovendien zijn de quarantainevoorschriften niet van toepassing op personen die op
doorreis (zonder overnachtingen) door Noordrijn-Westfalen zijn. U kunt tot maximaal
24 uur naar een risicogebied reizen of Noord-Rijnland-Westfalen binnenkomen vanuit
een risicogebied in het kader van het zogenaamde "klein grensverkeer". Voor
dergelijke korte verblijven geldt vanaf 7 oktober niet langer de verplichting om zich
bij de plaatselijke geneeskundige dienst te melden.

Alle uitzonderingen zijn uitsluitend van toepassing zolang er geen symptomen van het
COVID-19 virus aanwezig zijn.

Waar moet ik tijdens de quarantaine op letten?
Quarantaine betekent huiselijke isolatie. De woning mag niet worden verlaten tot het einde
van de quarantaineperiode. Er mag geen bezoek worden ontvangen. Personen in quarantaine
staan onder toezicht van de verantwoordelijke geneeskundige dienst.

Wat gebeurt er als ik me niet aan de
quarantainevoorschriften houd?
Wie zich niet aan de quarantainevoorschriften houdt, begaat een strafbaar feit. Dit kan bestraft
worden met een geldboete tot 25.000 euro.

