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Reglementări pentru persoane care 
intră pe teritoriul german legat de

INTERNET    

  www.bundesgesundheitsministerium.de 
  www.zusammengegencorona.de 

coronavirusul SARS-CoV-2 / COVID-19   
 

Stimați călători, 

bine ați venit în Germania!  Vă rugăm să respectați următoarele reglementări: 

 Dacă, venind din străinătate, intrați pe teritoriul Republicii Federale Germania, iar în ultimele 10 zile 
dinaintea zilei de intrare în Germania v-ați aflat într-o zonă de risc, în conformitate cu prevederile legale 
ale Landurilor federale aveți de regulă obligația să vă deplasați imediat după intrarea pe teritoriul 
german pe un traseu direct la domiciliul propriu sau într-un alt spațiu de cazare adecvat și să vă 
mențineți în permanență acolo pe o perioadă de 10 zile (carantină). Încălcarea acestei obligații constituie 
o contravenție și se poate pedepsi cu amendă contravențională de până la 25 000 euro.  

 O zonă de risc este un stat sau o regiune situată în afara Republicii Federale Germania, în care la 
momentul intrării pe teritoriul german există un risc crescut de infectare cu coronavirusul SARS-CoV-

2. Lista cu zonele de risc este actualizată în permanență de Institutul german de sănătate publică „Robert 
Koch-Institut” și poate fi accesată deschizând link-ul: https ://www.rki .de/ri s ikogebiete 

 Deja înainte să intrați în Germania trebuie să vă înregistrați accesând https ://www.ei nrei s ea nmel dung.de   

și să aveți la dumneavoastră atunci când intrați în Germania notificarea de confirmare a înregistrării. 
Notificarea de confirmare va fi controlată de transportatorul dumneavoastră și eventual, în mod 
suplimentar, de poliția federală la frontieră; în plus, poliția federală efectuează și controale în cadrul 
sarcinilor polițienești de supraveghere a traficului de frontieră care îi revin (de exemplu la intrarea în 
Germania pe cale terestră).     

 Dacă din cauza lipsei dotării tehnice sau a unei deficiențe tehnice nu reușiți să efectuați înregistrarea  

intrării pe teritoriul german pe internet, aveți obligația să completați de mână „Formularul locțiitor de 
înregistrare a intrării pe teritoriul german” („Ersatzmitteilung”). Pe formular găsiți indicat unde trebuie 
să fie predat formularul (de exemplu să fie predat transportatorului sau să fie trimis la adresa  

Deutsche Post E-POST Solutions GmbH, 69990 Mannheim). 

 În afară de aceasta, trebuie ca cel târziu la 48 de ore de la intrarea în Germania să fiți în posesia unei 
dovezi de testare, pe care să o prezentați autorității competente, dacă aceasta v-o solicită în decurs de 
10 zile de la intrarea pe teritoriul federal. Ca dovadă de testare servește o adeverință medicală sau un 
rezultat negativ la test, care atestă inexistența unei infecții cu coronavirusul SARS-CoV-2. 

 Dacă intrați pe teritoriul federal venind dintr-o zonă cu nivel de risc deosebit de ridicat în privința 
infectării cu coronavirusul SARS-CoV-2, trebuie să efectuați testul înainte de începerea călătoriei, dat 
fiind că trebuie să prezentați dovada de testare la intrarea în Germania, la solicitarea autorității 
competente sau a organelor poliției federale. Dacă efectuați călătoria cu o societate de transport, va 
trebui să prezentați dovada de testare transportatorului deja înainte  de începerea călătoriei. Zonele cu 
nivel de risc deosebit de ridicat sunt zone din care, datorită extinderii mutațiilor virusului sau a 
existenței unei rate de incidență deosebit de înalte, există un risc deosebit de introducere a infecției 
pe teritoriul federal. Și aceste zone sunt listate pe pagina de internet a „Robert Koch-Institut”.  

 În privința obligației de autoizolare în carantină, vă rugăm să respectați prevederile legale emise de Landuri 
și să țineți cont de faptul că perioada uzuală de carantină de 10 zile poate fi încheiată de regulă mai 
devreme, dacă rezultatul testului coronavirus SARS-CoV-2 efectuat cel mai curând în a cincea zi de la 
intrarea pe teritoriul federal este negativ. 

 Chiar dacă ați fost testat negativ, aveți obligația să contactați imediat Oficiului de sănătate publică 
(Gesundheitsamt) competent (https://tools.rki.de/plztool/), dacă în decurs de 10 zile de la intrarea pe 
teritoriul federal dezvoltați simptome specifice unei infecții cu coronavirusul SARS-CoV-2 (dificultăți de 
respirație, tuse nou apărută, febră sau pierderea gustului sau a mirosului). 
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