
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Към 14 януари 2021 

Правила във връзка с коронавирус 
SARS-CoV-2 / COVID-19 за влизащи в 
Германия пътници 
 
Уважаеми пътници,  

сърдечно добре дошли в Германия! Моля, съблюдавайте следните важни указания: 

 Ако влизате от чужбина във Федерална република Германия и ако в рамките на 10 дни преди 

влизането сте пребивавали в рискова зона сте длъжни съгласно законодателството на федералната 

провинция по принцип да се отправите незабавно след влизането в страната директно към 

собствения си дом или друго подходящо жилище и да останете там постоянно за период от 10 дни 

след Вашето влизане (карантина). Нарушенията могат да бъдат преследвани като административно 

нарушение с глоба до 25 000 евро 

 Рискова зона е държава или регион извън Федерална република Германия, където към момента на 

влизането във Федерална република Германия съществува повишен риск от инфекция с коронавирус 

SARS-CoV-2. Институтът Робърт Кох непрекъснато актуализира непрекъснато своя списък с рискови 

области под връзката: https://www.rki.de/risikogebiete  

 Още преди да влезете трябва да се регистрирате на този сайт https://www.einreiseanmeldung.de и да 

носите потвърждението със себе си при влизането. Потвърждението ще бъде проверено от Вашия 

превозвач и, ако е необходимо, също така от Федералната полиция при граничната проверка; освен 

това Федералната полиция извършва също така проверки при изпълнение на нейните гранично-

полицейски задължения (например при влизане по суша).  

 Ако поради липса на техническо оборудване или поради техническа неизправност не можете да се 

регистрирате дигитално, тогава ще трябва вместо това да попълните заместващо известие. Моля, 

ползвайте указанията, дадени в заместващото известие, къде следва да го предадете (например при 

превозвача или на адрес Deutsche Post E-POST Solutions GmbH, 69990 Mannheim). 

 Освен това трябва да разполагате не по-късно от 48 часа след влизането си в страната cъc сертификат 

за тестване и да го представите на компетентния орган, ако той го поиска в рамките на 10 дни след 

влизането. Като сертификат служат медицинско свидетелство или резултат от тест, потвърждаващ 

отсъствието на инфекция с коронавирус на SARS-CoV-2. 

 Ако идвате от район с особено висок риск от инфекция с SARS-CoV-2, трябва да се подложите на тест 

преди да напуснете Вашата страна, тъй като при поискване ще трябва да представите сертификат, 

потвърждаващ това на компетентния орган или на Федералната полиция. В случай, че използвате 

превозвач, трябва да представите сертификата на превозвача още преди заминаване. Зоните с 

особено висок риск са областите, в които съществува особен риск от пренасяне поради 

разпространението на мутации на вируса или поради особено високата честота на заразявания. Тези 

зони са публикувани също така на горния уебсайт на института Робърт Кох. 

 По отношение задължението за спазване на карантината, съблюдавайте законодателството на 

федералната провинция, което е в сила за вас, и имайте предвид, че 10-дневната карантина може по 

принцип да бъде прекратена чрез отрицателен резултат от теста най-рано след петия ден от 

влизането Ви в страната. 

 Дори и да сте получили отрицателен резултат от теста Вие сте задължени незабавно да влезете в 

контакт с компетентната здравна служба (https://tools.rki.de/plztool/) ако в рамките на 10 дни след 

влизането в страната се появят типични симптоми (проблеми с дишането, новопоявила се кашлица, 

висока температура или загуба на обоняние) на инфекция с коронавирус SARS-CoV-2. 

ИНТЕРНЕТ  www.bundesgesundheitsministerium.de 
www.zusammengegencorona.de 
 

   

Рискови зони 

Вашето Министерство на здравето 

Bundesministerium für Gesundheit 

Препоръки за 
хигиена 


