
 
  
 
 
  
  
  
  
 
 
  
  
  
 
 
 
 
  
  

 

Stan: 14 stycznia 2021 r. 

Zasady związane z koronawirusem 

SARS-CoV-2 / COVID-19  
dla osób wjeżdżających do Niemiec  
 

Szanowni Podróżni, 

serdecznie witamy Państwa w Niemczech! Proszę postępować zgodnie z następującymi, ważnymi wskazówkami: 

 Jeżeli  wjeżdżają Państwo do Republiki Federalnej Niemiec z zagranicy, a w ciągu 10 dni przed wjazdem 

przebywali Państwo w obszarze ryzyka, to zgodnie z przepisami prawa kraju związkowego są Państwo 

zobowiązani do udania się niezwłocznie po wjeździe do swojego domu lub innego odpowiedniego 

miejsca zakwaterowania i  pozostania tam na stałe przez okres 10 dni po wjeździe (kwarantanna). 

Naruszenie tego obowiązku stanowi wykroczenie, za które grozi kara grzywny w wysokości do 25.000 

euro.  

 Obszarem ryzyka jest państwo lub region poza Republiką Federalną Niemiec, w przypadku którego w 

momencie wjazdu do Republiki Federalnej Niemiec występuje zwiększone ryzyko zakażenia 

koronawirusem SARS-CoV-2. Instytut Roberta Kocha aktualizuje na bieżąco listę obszarów ryzyka , która 

jest dostępna pod tym linkiem: https://www.rki.de/risikogebiete.  

 Jeszcze przed wjazdem trzeba zarejestrować się na stronie https://www.einreiseanmeldung.de, a 

potwierdzenie rejestracji należy mieć ze sobą przy wjeździe. Potwierdzenie zostanie sprawdzone przez 

przewoźnika i  ewentualnie dodatkowo przez policję federalną podczas kontroli  wjazdowej; ponadto 

policja federalna przeprowadza kontrole w ramach wykonywania obowiązków policji granicznej (np. 

przy wjeździe drogą lądową). 

 Jeżeli  z powodu braku wyposażenia technicznego lub usterki technicznej nie mogą Państwo złożyć 

cyfrowej deklaracji wjazdu, wówczas w jej miejsce należy wypełnić deklarację zastępczą. Ze wskazówek 

zawartych w deklaracji zastępczej dowiedzą się Państwo, gdzie należy ją złożyć (np. u przewoźnika lub 

wysłać pod adres: Deutsche Post E-POST Solutions GmbH, 69990 Mannheim). 

 Ponadto najpóźniej 48 godzin po wjeździe należy mieć dowód potwierdzający przeprowadzenie testu 

i  przedłożyć właściwemu organowi, jeżel i  zażąda go w ciągu 10 dni od wjazdu. Dowodem jest 

zaświadczenie lekarskie lub negatywny wynik testu w kierunku zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2.  

 Wjeżdżając z obszaru o szczególnie wysokim ryzyku zakażenia SARS-CoV-2 muszą Państwo wykonać 

test przed wyjazdem, ponieważ przy wjeździe na żądanie właściwego organu lub policji federalnej będą 

Państwo musieli przedłożyć stosowny dowód potwierdzający wykonanie testu . W przypadku korzystania 

z usług przewoźnika, potwierdzenie należy przedłożyć przewoźnikowi przed wyjazdem. Obszarami o 

szczególnie wysokim ryzyku są rejony, w których istnieje wyjątkowo wysokie ryzyko zarażenia z powodu 

rozprzestrzeniania się mutacji wirusa lub w związku ze szczególnie wysoką zachorowalnością. Informacje 

o tych obszarach są również publikowane na ww. stronie internetowej Instytutu Roberta Kocha. 

 W związku z obligatoryjną kwarantanną należy przestrzegać obowiązujących przepisów prawa 

krajowego oraz pamiętać, że co do zasady 10-dniowa kwarantanna może zostać zakończona 
najwcześniej po piątym dniu od wjazdu na podstawie negatywnego wyniku testu.  

  Nawet przy negatywnym wyniku testu w przypadku wystąpienia w ciągu 10 dni od wjazdu typowych 

objawów zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 (duszności, nowo pojawiający się kaszel, gorączka albo 

utrata węchu lub smaku) są Państwo zobowiązani do natychmiastowego skontaktowania się z 

właściwym urzędem ds. zdrowia publicznego (https://tools.rki.de/plztool/).  
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