Упутства за долазак и повратак у
Сцхлесвиг-Холстaин
Шта путници морају узети у обзир?
Пре него што удите у земљу, сазнајте да ли сте из тренутно означена зона ризика. Подручја
страног ризика су на Можете наћи веб страницу Института Роберт Коцх
(https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogebiete_neu.html).
Следећи прописи важећи од 8. новембра 2020:
Обавеза карантина
Имајте на уму: Ако се један од изузетака (види страницу 2) не односи на вас, пријавите се као
имигрант или повратник из страних ризичних подручја у Сцхлесвиг-Холстеин следећи прописи
су обавезни:
Пре уласка у земљу морате се регистровати на www.einreiseanmeldung.de. Оставите тамо своје
контакт податке, наведите информације о свом путовању и здравственом стању. Тада ћете добити потврду
коју морате понијети са собом приликом уласка у земљу (одштампану у ПДФ документу или у дигиталном
облику) и приложити је на захтев. Ако поступак регистрације дигиталног уноса не функционише или вам
није могућ, писану замену регистрације можете попунити на обрасцу који је овде доступан
https://www.bundesgesundheitsministerium.de/fileadmin/Dateien/3_Downloads/C/Coronavirus/Infoblatt/Anlage_2_
Ersatzmitteilung.pdf. Попуњени образац се такође мора поднети на захтев приликом уласка
Након уласка

Идите право до својих кућа или другог одговарајућег смештаја,
останите у карантину десет дана код куће или у одговарајућем смештају.
У то време не могу се примати посете од особе које не припадају
домаћинству,
у случају симптома који указују на инфекцију коронавирусом,
одмах обавестите Локално здравствено одељење током
карантинског периода.
Могућност: Скраћивање карантина
Да бисте десетодневну карантину могли да скратите за највише пет дана (стога се карантин мора придржавати најмање пет
дана), морате локалном здравственом одељењу представити негативни тест короне.

•
•
•
•

Овај тест може да уради ваш породични лекар.

•

Важно: Обавеза карантина примењује се док резултати испитивања не постану доступни.
Такође морате да контактирате локално здравствено одељење ако имате симптоме
инфекције САРС-ЦоВ-2 до десет дана након што изађете из карантина. Више
информација и детаље за контакт локалних здравствених власти можете пронаћи овде:
www.schleswig-holstein.de/coronavirus-einreise

•

Не постоји право на тест за путнике који се враћају. Приоритет имају медицински потребни
тестови или тестови које је наручило здравствено одељење.

Тест се мора обавити најмање пет дана након уласка у Немачку. Можете оставити карантин за ово.
Требали бисте обавити брзи тест на антиген, који се ПЦР тестом проверава ако је резултат теста позитиван.
Резултат теста морате чувати десет дана и на захтев га представити локалном
здравственом одељењу.

Ако се прекрше заштитне мере, могу се изрећи следеће новчане казне:
Кршење правила

Оквири новчаних казна

Ако прекршите правило о десетодневном карантину у свом дому или другом одговарајућем
смештају када улазите или се враћате из ризичног подручја ...

500 € - 10.000 €

Ако не идете директно кући или другом одговарајућем смештају када улазите или се
враћате из ризичног подручја ...

150 € - 3.000 €

Ако напустите земљу након уласка или повратка упркос прописима о карантину
Примање посете ризичном подручју ...

300 € - 5.000 €

Ако се не региструјете путем портала за унос или попуните заменску регистрацију пре
уласка у ризично подручје...

150 € - 2.000 €

Ако имате симптоме короне након вашег уласка или повратка и не пријавите се
здравственом одељењу или их не пријавите одмах, чак и ако се симптоми појаве касније ...

300 € - 3.000 €

Изузеци (ово су само примери и нису потпуни, видети тачку 3)
Изузеци се односе само на вас ако немате симптоме који указују на инфекцију
САРС-ЦоВ-2 (губитак мириса или укуса, грозница, кашаљ, цурење из носа).
1) Ослобођени сте обавезе карантина и не треба вам негативни тест короне по уласку ако ...
•
•
•

•

... су у транзиту само у Шлезвиг-Холштајну; онда морате директно напустити територију земље.
улазе из Данске и бораве у страном ризичном подручју мање од 24 сата или из Данске желе ући само на савезну
територију до 24 сата.
... путовање из подручја са негативним ризиком краће од 72 сата и желећи да остану у Шлезвиг-Холштајну у посети
старим првим белешкама, супружнику или партнеру који не припадају истом домаћинству или заједничком
старатељству или праву приступа. За боравак дужи од 72 сата морали сте да урадите негативни тест короне пре
или по доласку.
Ако имате симптоме инфекције САРС-ЦоВ-2, дужни сте да контактирате локално здравствено одељење (са
изузетком оних који пролазе).

2) Даљи изузеци могу се наћи на почетној страници Министарства здравља Шлезвиг-Холштајна
(www.schleswig-holstein.de/coronavirus-einreise).

