Hessisches Ministerium
für Soziales und Integration

Актуално към: 22.07.2021 г.
Информация от министерството на на Хесен за социални въпроси и интеграция
относно пътуванията

Пътуване в Германия:

Предложенията за настаняване с туристически цели, включително храна и напитки за
гости с нощувка, са разрешени, ако при пристигане се представи доказателство за
отрицателен резултат от тест в съответствие с раздел 3 CoSchuV (Наредба за защита
от коронавирус) (това не важи, ако в дома няма помещения за общо ползване), а
данните за контакт на гостите се записват в съответствие с раздел 4 CoSchuV
(Наредба за защита от коронавирус), и е налична и се прилага концепция за хигиена
съгласно § 5.
Влизане и връщане в Хесен от чужбина:
Хората, които влизат от чужбина в Германия и са пребивавали в рискова зона за
коронални инфекции през последните 10 дни преди влизането, са задължени по
принцип да отидат директно в собствения си дом или друго подходящо жилище.
Карантината продължава за четиринадесет дни при влизане от зона с вирусен вариант
или, в противен случай, за период от десет дни. По време на която не се разрешават
посещения.
Хората, влизащи от рискови зони, са задлъжни да направят тест за инфекция с вируса
Sars-Cov-2. При престой в райони с особено висока честота или разпространение на
нови варианти на вируси и по въздух, влизането може да се извършва само с
отрицателен резултат от теста. Резултатът от теста трябва да бъде документиран и
трябва да може да бъде представен при поискване в продължение на 10 дни.
Здравният отдел трябва да бъде информиран преди влизането. Това става чрез
електронната регистрация за влизане на www.einreiseanmeldung.de. Ако не е било
възможно да се регистрирате по електронен път, можете също да се свържете със
здравния отдел по телефона или имейл. Много здравни власти позволяват докладване
директно на своите уебсайтове.
Вашата карантина приключва за хора без симптоми на заболяване за SARS-CoV-2 при
влизане.

1. от рискови зони с отрицателен резултат от теста, доказателство за ваксинация или
доказателство за възстановяване в здравния отдел,
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2. от райони с висока честота с представяне на доказателство за ваксинация,
доказателство за възстановяване или отрицателно доказателство за тест, е
отрицателен и ако тестът се проведе най-малко пет дни след влизането.
3. от зони с вирусни варианти обикновено само 14 дни след влизането.
Временно сте освободени от правилата за карантина за провеждане на теста. Отидете
директно при семейния си лекар или избрания център за тестове на уговорения час и
след това се върнете в собствения си дом.
Регламентът за регулиране на влизането на федералното правителство предвижда
различни изключения.
Информация за определянето на международни рискови зони на немски и английски
език може да бъде намерена в интернет на
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogebiete_neu.ht
ml.
Актуална информация може да бъде намерена на уебсайта на Министерството на
социалните въпроси и интеграцията на Хесен от следния линк:
https://hessenlink.de/CoronaHMSI

Правно релевантна е само формулировката на наредбата, официално публикувана на
немски език в държавен Вестник и наредбите на провинция Хесен.
Пълният законов текст на наредбата за защита на населението от инфекции с
коронавирус SARS-CoV 2 (Наредба за защита от коронавирус -CoSchuV-) от 22 юни
2021 г. в актуалната версия и придружаващите наредби можете да намерите на:
https://www.hessen.de/fuer-buerger/corona-hessen/verordnungen-undallgemeinverfuegungen.
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