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A Németországba beutazók
számára érvényes szabályok

www.bundesgesundheitsministerium.de
www.zusammengegencorona.de

a koronavírus SARS-CoV-2/COVID-19 kapcsán______________________________________
Tisztelt Beutazó!
Szívélyesen köszöntjük Önt Németországban!
Kérjük, vegye figyelembe az alábbi fontos útmutatást, az alábbi előírások áthágása szabálysértésként 25 000
euró összegig terjedő pénzbírságot vonhat maga után:
 Kérjük, vegye figyelembe a beutazók számára előírt igazolási kötelezettséget: minden 12 évesnél
idősebb beutazó köteles a beutazáskor oltási, gyógyultsági vagy tesztigazolással (antigénteszt: max. 48
órával, PCR: max. 72 órával a beutazást megelőzően) rendelkezni. Amennyiben Ön a beutazást megelőző 10
napon belül a beutazás időpontjában vírusvariáns-területnek minősülő területen tartózkodott, köteles a
beutazáskor tesztigazolással (antigénteszt: max. 24 órával, PCR: max. 72 órával a beutazást megelőzően)
rendelkezni. Az adott igazolást az utazás megkezdése előtt a szállító vállalat képviselőjének vagy beutazáskor
felszólításra a határőrizeti szerv (Bundespolizei) vagy más illetékes hatóság képviselőjének kell ellenőrzésre
bemutatni.
 Amennyiben Ön a beutazást megelőző 10 napon belül magas fertőzöttségű területen vagy vírusvariánsterületen tartózkodott, ügyeljen a bejelentkezési és a karantén-kötelezettségre: Amennyiben Ön a beutazást
megelőző 10 napon belül a beutazás időpontjában magas fertőzöttségű vagy vírusvariáns-területnek
minősülő területen tartózkodott, már beutazását megelőzően köteles magát regisztrálni a Németországi
Szövetségi Köztársaság beutazási portálján a https://www.einreiseanmeldung.de link alatt és ennek
visszaigazolását a szállító vállalat képviselőjének vagy beutazáskor a határrendészet (Bundespolizei)
tisztviselőjének ellenőrzése céljából magánál tartani.
Továbbá beutazása után Ön alapvetően köteles haladéktalanul és a legrövidebb úton saját otthonába vagy
más arra alkalmas szállásra menni és a beutazást követő 10 nap alatt folyamatosan ott tartózkodni
(karantén). Ezalatt Önnek nem szabad látogatókat fogadni. A rizikóterületek jegyzéke – beleértve a különösen
magas előfordulási területek és a vírusvariáns-területek felsorolását – megtalálható a következő link alatt:
https://www.rki.de/risikogebiete

Magas fertőzöttségű területek esetében a karantén-kötelezettség alapvetően 10 napig tart.
Amennyiben Ön oltási vagy gyógyultsági igazolást tud küldeni a https://www.einreiseanmeldung.de
portálon keresztül, a karantén a beküldés időpontjában idő előtt véget ér. Ugyanez vonatkozik a
tesztigazolás beküldésére, a tesztet azonban legkorábban a beutazást követően öt nappal lehet
elvégezni, következésképpen a karantén-kötelezettség ez esetben 5 napig tart. 12 év alatti személyek
esetében a karantén automatikusan a beutazás utáni 5. napon véget ér.


Vírusvariáns-területek esetében a karantén-kötelezettség alapvetően 14 napig tart. A karantén idő előtti
befejezésére ebben az esetben alapvetően nincs lehetőség (oltott és gyógyult személyek esetében sem)

 Kivételek és további információk az alábbi link alatt találhatók:
https://www.bundesgesundheitsministerium.de/coronavirus-infos-reisende/faq-tests-einreisende.html

 Kérjük, hogy haladéktalanul lépjen kapcsolatba orvosával vagy az illetékes egészségügyi hivatallal
(https://tools.rki.de/plztool/), ha Önnél a beutazást követő 10 napon belül fellépnek a koronavírus SARS-CoV2-fertőzés jellegzetes tünetei (légszomj, újonnan fellépő köhögés, láz, íz- és szaglásérzékelés elvesztése)
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