
 

Pytania i odpowiedzi dotyczące 

wjazdów z obszarów ryzyka, obszarów 

o wysokiej zachorowalności i obszarów 

występowania wariantów wirusa 

Tu znajdzie Pan/i najważniejsze pytania i odpowiedzi.   

 Kwestie ogólne 

 Rodzaje obszarów ryzyka 

 Obowiązkowe testy 

 Kwarantanna 

 Pytania dotyczące osób dojeżdżających do pracy 

 Pytania dotyczące branży transportowej  

 Kontrola 
 

Kwestie ogólne 

Co zostało uregulowane w Rozporządzeniu w sprawie wjazdu do Niemiec w 

sytuacji pandemii koronawirusa? 

Nowe Rozporządzenie w sprawie wjazdu do Niemiec w sytuacji pandemii 

koronawirusa z dnia 13 stycznia 2021 r. (BAnz AT 13.01.2021 V1) stanowi 

uzupełnienie przepisów dotyczących kwarantanny wydawanych przez kraje 

związkowe i reguluje w sposób jednolity obowiązki rejestracji, testowania i 

poświadczania dla osób wjeżdżających do Republiki Federalnej Niemiec, które będąc 

za granicą przebywały w obszarze ryzyka, obszarze o wysokiej zachorowalności lub 

obszarze występowania wariantów wirusa. Ponadto w Rozporządzeniu w sprawie 

wjazdu do Niemiec w sytuacji pandemii koronawirusa określone zostały również 

obowiązki firm transportowych i operatorów sieci komórkowych. 

 

Rodzaje obszarów ryzyka 

Co to jest „obszar ryzyka”? 

Obszar ryzyka to obszar znajdujący się poza Republiką Federalną Niemiec, dla 

którego Federalne Ministerstwo Zdrowia działające w porozumieniu z Federalnym 

Ministerstwem Spraw Zagranicznych i Federalnym Ministerstwem Spraw 
Wewnętrznych, Budownictwa i Ojczyzny zidentyfikowało zwiększone ryzyko 

zakażenia się określoną, niebezpieczną chorobą zakaźną, np. koronawirusem 

SARS-CoV-2. Lista obszarów ryzyka jest na bieżąco publikowana i aktualizowana 

przez Instytut Roberta Kocha na stronie internetowej https://www.rki.de/risikogebiete. 

https://www.bundesgesundheitsministerium.de/fileadmin/Dateien/3_Downloads/C/Coronavirus/Verordnungen/Corona-Einreiseverordnung_BAnz_EN.pdf
https://www.bundesgesundheitsministerium.de/fileadmin/Dateien/3_Downloads/C/Coronavirus/Verordnungen/Corona-Einreiseverordnung_BAnz_EN.pdf
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogebiete_neu.html


 

Czym jest obszar, na którym występuje szczególnie  wysokie ryzyko (często 

zwany też: „obszarem szczególnie wysokiego ryzyka”)? 

Z sytuacją szczególnie wysokiego ryzyka w danym rejonie poza Republiką Federalną 

Niemiec mamy do czynienia wówczas, gdy występuje tam bardzo wysoka 

zachorowalność na koronawirusa SARS-CoV-2 („obszar o wysokiej 

zachorowalności”) lub gdy stwierdzono tam rozpowszechnienie wariantów 

koronawirusa SARS-CoV-2 („obszar występowania wariantów wirusa”).  

Obszarami o wysokiej zachorowalności mogą być rejony, gdzie występuje 

szczególnie wysoka liczba przypadków zachorowania, np. w których ilość 

przypadków kilkukrotnie przekracza średnią zachorowalność odnotowaną w ciągu 7 

kolejnych dni w przeliczeniu na 100.000 mieszkańców w Niemczech, a co najmniej z 

zachorowalnością na przestrzeni 7 dni wynoszącą 200.  

Obszarami występowania wariantów wirusa mogą być rejony, gdzie 

rozpowszechnione jest występowanie jakiegoś wariantu (mutacji) koronawirusa 

SARS-CoV-2, który nie występuje powszechnie w Niemczech, a co do którego 

można założyć, że niesie ze sobą szczególne ryzyko. Takie szczególne ryzyko może 

wynikać m. in. z tego,  

 że przypuszcza się lub występują dowody potwierdzające łatwiejsze 

przenoszenie się danego wariantu wirusa,  

 że ze względu na swoje inne właściwości dany wariant wirusa powoduje 

szybsze rozprzestrzenianie się zakażenia,  

 że dany wariant wirusa zwiększa nasilenie choroby 

 lub z faktu, iż osoby, które już otrzymały szczepionkę lub przebyły zakażenie 

COVID posiadają co najwyżej małą odporność na dany wariant wirusa. 

 

Federalne Ministerstwo Zdrowia działające w porozumieniu z Federalnym 

Ministerstwem Spraw Zagranicznych i Federalnym Ministerstwem Spraw 

Wewnętrznych, Budownictwa i Ojczyzny określa, w których krajach występuje w 

danym momencie szczególnie wysokie ryzyko zakażenia koronawirusem SARS-
CoV-2. Aktualną listę obszarów sklasyfikowanych jako obszary o wysokiej 

zachorowalności i obszary występowania wariantów wirusa można znaleźć na stronie 

internetowej: https://www.rki.de/risikogebiete 

 

Jak mam się dowiedzieć, czy wjeżdżam do Niemiec z obszaru ryzyka, obszaru 

o wysokiej zachorowalności lub obszaru występowania wariantów wirusa? 

Instytut Roberta Kocha publikuje w Internecie sukcesywnie aktualizowaną listę 

obszarów ryzyka, obszarów o wysokiej zachorowalności i obszarów 

występowania wariantów wirusa, dostępną na stronie 

https://www.rki.de/risikogebiete 

Dany rejon jest uznawany za obszar ryzyka, obszar o wysokiej zachorowalności lub 

obszar występowania wariantów wirusa wraz z upływem pierwszego dnia po 

opublikowaniu na wyżej wymienionej stronie internetowej informacji o 

zakwalifikowaniu go do danej grupy obszarów. Na liście Instytutu Roberta Kocha po 

https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogebiete_neu.html
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogebiete_neu.html


 

nazwie kraju lub regionu widnieje w nawiasie informacja, od kiedy dany rejon jest 

uznawany za obszar ryzyka, obszar o wysokiej zachorowalności lub obszar 

występowania wariantów wirusa. Na końcu strony znajduje się zestawienie 

rejonów, które w dowolnym momencie na przestrzeni ostatnich 10 dni były 

zaklasyfikowane jako obszar ryzyka, ale już obszarem ryzyka nie są. 

 

Jak często następuje aktualizacja klasyfikacji obszarów podróży? 

Rząd Federalny sukcesywnie przeprowadza weryfikację zasadności klasyfikacji 

poszczególnych regionów jako obszarów ryzyka. Z tego powodu zmiany mogą być 

wprowadzane w krótkim czasie, w szczególności może nastąpić rozszerzenie listy 

obszarów ryzyka. Warto podkreślić, że dany rejon zostaje uznany za obszar ryzyka, 

obszar o wysokiej zachorowalności lub obszar występowania wariantów wirusa 

dopiero wraz z upływem pierwszego dnia po opublikowaniu na wyżej wymienionej 

stronie internetowej informacji o zakwalifikowaniu go do danego rodzaju obszarów. 

 

Dlaczego wprowadzone zostało rozróżnienie pomiędzy obszarami ryzyka i 

obszarami szczególnie wysokiego ryzyka? 

Konieczne jest rozróżnienie pomiędzy obszarami o podwyższonym ryzyku (obszar 

ryzyka) a obszarami o szczególnie wysokim ryzyku zakażenia koronawirusem 

SARS-CoV-2. W danym rejonie poza Republiką Federalną Niemiec mamy do 

czynienia ze szczególnie wysokim ryzykiem, jeżeli na tym terenie występuje 
szczególnie wysoka zachorowalność na koronawirus SARS-CoV-2 (obszar o 

wysokiej zachorowalności) lub jeżeli rozpowszechnione są tam pewne warianty 

koronawirusa SARS-CoV-2 (obszar występowania wariantów wirusa).  

To rozróżnienie ma umożliwić przeciwdziałanie szczególnie wysokiemu ryzyku 

zakażenia występującemu w takich rejonach poprzez wprowadzenie bardziej 

rygorystycznych przepisów wjazdowych. Zaostrzone zasady mają na celu 

ograniczenie dalszej transmisji koronawirusa SARS-CoV-2 i przeciwdziałanie 

szybkiemu rozprzestrzenianiu się nowych jego wariantów. 

 

Obowiązkowe testy 

Czym jest strategia dwóch testów? 

Strategia dwóch testów przewiduje obowiązkowe wykonanie testu w związku z 

wjazdem oraz dobrowolne przeprowadzenie testu w celu wcześniejszego 

zakończenia kwarantanny, najwcześniej od piątego dnia po wjeździe, co jest 

zapisane w przepisach prawnych prawie wszystkich krajów związkowych. 

Proszę mieć na uwadze, że zgodnie z przepisami danego kraju związkowego po 

pobycie w obszarach występowania wariantów wirusa wcześniejsze zakończenie 

kwarantanny może być wykluczone. 



 

Czy wszystkie osoby wjeżdżające z obszarów ryzyka, obszarów o wysokiej 

zachorowalności i obszarów występowania wariantów wirusa muszą 

wykonywać testy?  

Jeśli w ciągu 10 dni przed wjazdem do Niemiec przebywał/a Pan/i w obszarze 

ryzyka (a nie: w obszarze o wysokiej zachorowalności lub obszarze występowania 

wariantów wirusa), musi Pan/i przedłożyć negatywny wynik testu najpóźniej 48 
godzin po wjeździe. Wymaz do testu może zostać pobrany najwcześniej 48 godzin 

przed wjazdem (dokładny czas wjazdu patrz punkt poniżej: „W którym momencie 

następuje wjazd do Niemiec?”). 

W ciągu 10 dni od wjazdu urząd ds. zdrowia publicznego może zażądać od Pana/i 

przedłożenia negatywnego wyniku testu.  

Ważne: Decydujące znaczenie ma nie (tylko) miejsce wyjazdu, ale mają je wszystkie 

miejsca, w których Pan/i przebywał/a w ciągu ostatnich 10 dni. 

Odmienne regulacje dotyczą osób wjeżdżających do Niemiec z obszarów o 

szczególnie wysokim ryzyku zakażenia (obszary o wysokiej zachorowalności i 

obszary występowania wariantów wirusa). Osoby, które w ciągu ostatnich 10 dni 

przed wjazdem do Niemiec przebywały w takim rejonie, są zobowiązane do 

przeprowadzenia tekstu zanim wyruszą w podróż do Niemiec. Przed wyjazdem 

osoby te muszą przedstawić przewoźnikowi (np. linii lotniczej) negatywny wynik testu 

lub odpowiednie zaświadczenie lekarskie.  Negatywny wynik testu może być również 

wymagany podczas kontroli przeprowadzanej przez policję federalną (np. kontrola 

wjazdowa na lotnisku lub kontrola wjazdowa w pobliżu granicy przy wjeździe do 

Niemiec drogą lądową przeprowadzana na niekontrolowanych granicach 

wewnętrznych). Wymaz do testu musi być pobrany najwcześniej 48 godzin przed 

wjazdem (dokładny czas wjazdu patrz punkt poniżej: „W którym momencie następuje 

wjazd do Niemiec?"). Przeprowadzone badanie musi spełnić wymagania wymienione 

na https://www.rki.de/tests (szczegóły patrz punkt poniżej: „Jakie testy są 

uznawane?").  

Zgodnie z przepisami poszczególnych krajów związkowych w przypadku osób 

przyjeżdżających z obszarów ryzyka oraz z obszarów o wysokiej zachorowalności   

istnieje dodatkowa możliwość wcześniejszego zakończenia dziesięciodniowej, 

obowiązkowej kwarantanny na podstawie negatywnego wyniku drugiego testu.  

Co do zasady w przypadku obszarów ryzyka oraz obszarów o wysokiej 

zachorowalności drugi test może być przeprowadzony najwcześniej piątego dnia po 

wjeździe. Kwarantanna zostaje zakończona po uzyskaniu negatywnego wyniku testu. 

Właściwy organ może sprawdzić dokument potwierdzający negatywny wynik 

drugiego testu do końca okresu kwarantanny na ogólnych zasadach, tj. do końca 

dziesiątego dnia po wjeździe.  

Zgodnie z przepisami obowiązującymi w krajach związkowych dla obszarów 

występowania wariantów wirusa okres kwarantanny wynosi 14 dni; w tym przypadku 

możliwość wcześniejszego zakończenia kwarantanny na podstawie 

przeprowadzonego testu jest co do zasady wykluczona.  

https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Tests.html


 

Z uwagi na fakt, że kraje związkowe wprowadzają te przepisy w ramach swoich 

kompetencji, prosimy o zapoznanie się z przepisami obowiązującymi w kraju 

związkowym, do którego wjeżdża Pan/i lub w którym Pan/i przebywa. 

 

W którym momencie następuje wjazd do Niemiec? 

Z uwagi na fakt, że co do zasady w strefie Schengen nie ma kontroli na granicach 

wewnętrznych, należy w tym miejscu dokonać rozróżnienia między państwami strefy 

Schengen a państwami trzecimi: 

W przypadku wjazdu z krajów trzecich (tzn. krajów, które nie należą do strefy 

Schengen), oraz z Bułgarii, Rumunii, Chorwacji, Irlandii i Cypru, wjazd na terytorium 

Niemiec następuje w momencie przekroczenia oficjalnego przejścia granicznego.  

W przypadku podróży lotniczych z krajów strefy Schengen za czas wjazdu należy 

przyjąć moment lądowania na niemieckim lotnisku. 

Przy wjazdach z państw strefy Schengen inną drogą (lądową lub wodną) wjazd do 

Niemiec następuje w momencie przekroczenia granicy. 

 

Czy w momencie wejścia do międzynarodowej strefy tranzytowej na 

niemieckich lotniskach następuje wjazd na terytorium Niemiec w rozumieniu 

Rozporządzenia w sprawie wjazdu do Niemiec w sytuacji pandemii 

koronawirusa? 

Nie na wszystkich lotniskach międzynarodowych w Niemczech znajdują się 

międzynarodowe strefy tranzytowe. Ponadto w każdej chwili lot może zostać 

odwołany lub opóźniony. Również zmiana terminalu może spowodować konieczność 

przekroczenia przez pasażera przejścia granicznego. W związku z tym może 

zaistnieć sytuacja, w której nie da się uniknąć wjazdu.  

Dlatego przed wyruszeniem w podróż osoby podróżujące przez Niemcy tranzytem 

(tzn. bez wjazdu do kraju), powinny wykonać obowiązkowy test. Ponadto należy 

liczyć się z tym, że linie lotnicze mogą odmówić Panu/i przewozu, jeśli nie wykonał/a 

Pan/i obowiązkowego testu.  

 

Czy istnieją wyjątki zwalniające z obowiązku wykonywania testu?  

Z obowiązku wykonywania testu są zwolnione osoby, które nie ukończyły szóstego 

roku życia. 

Dalsze wyjątki zależą od rodzaju obszaru ryzyka (obszar ryzyka, obszar o 

wysokiej zachorowalności lub obszar występowania wariantów wirusa), w 

którym przebywał/a Pan/i na przestrzeni ostatnich 10 dni przed wjazdem do Republiki 

Federalnej Niemiec. Decydujące znaczenie ma nie (tylko) miejsce wyjazdu, ale mają 

je wszystkie miejsca, w których Pan/i przebywał/a w ciągu ostatnich 10 dni.  



 

Wyjątki obowiązujące w przypadku obszarów o wysokiej zachorowalności są bardziej 

rygorystyczne, ponieważ w porównaniu z obszarami ryzyka w tych rejonach 

występuje szczególnie wysokie ryzyko zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2. 

Uwaga: W przypadku obszarów występowania wariantów wirusa nie istnieją 

żadne wyjątki zwalniające z obowiązku wykonania testu.  

To oznacza, że wszystkie osoby wjeżdżające, które ukończyły szósty rok życia, które 

w ciągu ostatnich 10 dni przebywały w takim rejonie muszą przedłożyć 

zaświadczenie lekarskie potwierdzające brak zakażenia koronawirusem SARS CoC-
2 lub negatywny wynik testu na obecność koronawirusa. 

Wyjątki nie mają zastosowania w sytuacji, gdy występują u Pani/a typowe objawy 

zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2, takie jak kaszel, gorączka, nieżyt nosa lub 

utrata węchu i smaku.  

 

Jakie wyjątki obowiązują dla obszarów ryzyka? 

W przypadku wjazdu z obszaru ryzyka (który nie jest obszarem o wysokiej 

zachorowalności ani obszarem występowania wariantów wirusa), następujące 

grupy osób nie muszą wykonywać testu: 

1. osoby, które tylko przejeżdżały przez obszar ryzyka, nie mając tam postoju, 

2.  osoby wjeżdżające do Republiki Federalnej Niemiec wyłącznie w celach 

tranzytowych, które najkrótszą drogą opuszczają Republikę Federalną 

Niemiec kończąc tym samym tranzyt, 

3. osoby, które w ramach ruchu granicznego z krajami sąsiadującymi przebywały 

w obszarze ryzyka przez czas krótszy niż 24 godziny, lub które wjeżdżają do 

Republiki Federalnej Niemiec na okres do 24 godzin, 

4. osoby, które wjeżdżają do Republiki Federalnej Niemiec ze względów 

zawodowych w związku z przewozem przez granicę drogą lądową, kolejową, 
morską lub powietrzną osób, towarów lub dóbr oraz postępują przy tym 

zgodnie z odpowiednimi koncepcjami ochrony i higieny, 

5.  osoby będące członkami oficjalnych delegacji wracające do Niemiec przez 

terminal rządowy portu lotniczego Berlin Brandenburgia lub przez port lotniczy 

Kolonia/Bonn, które przebywały w obszarze ryzyka przez mniej niż 72 

godziny. 

6. w przypadku pobytów krótszych niż 72 godziny  

a) osoby wjeżdżające w związku z odwiedzaniem krewnych pierwszego 

stopnia, małżonków lub partnerów życiowych nienależących do tego 

samego gospodarstwa domowego lub w związku ze wspólnie sprawowaną 

lub dzieloną między siebie opieką lub prawem do kontaktów z dzieckiem 

lub 



 

b) przy postępowaniu zgodnym z odpowiednimi koncepcjami ochrony i 

higieny - osoby, których działania są pilnie konieczne i niezbędne do 

utrzymania zdrowia publicznego, co zostało poświadczone przez organ je 

zatrudniający, pracodawcę lub zleceniodawcę,  

c) przy postępowaniu zgodnym z odpowiednimi koncepcjami ochrony i 

higieny -wysokiej rangi członkowie służb dyplomatycznych i konsularnych, 

parlamentów i rządów,  

d)  funkcjonariusze policji z państw Schengen w ramach pełnienia przez nich 

służby,  

7.  osoby dojeżdżające do pracy za granicą i dojeżdżający do pracy z zagranicy, 

o ile postępują zgodnie z odpowiednimi koncepcjami ochrony i higieny;  

Osoby dojeżdżające do pracy za granicą to osoby  

 które mają miejsce zamieszkania w Republice Federalnej Niemiec i  

 z powodu pilniej konieczności w związku z wykonywaniem zawodu, 

studiowaniem czy nauką muszą udać się do danego miejsca w obszarze 
ryzyka oraz  

 powracają do swojego miejsca zamieszkania regularnie, co najmniej raz w 

tygodniu. 

Osoby dojeżdżające do pracy z zagranicy to osoby  

 które mają swoje miejsce zamieszkania w obszarze ryzyka i  

 z powodu pilniej konieczności w związku z wykonywaniem zawodu, 

studiowaniem czy nauką muszą udać się do Republiki Federalnej Niemiec 

oraz 

 powracają do swojego miejsca zamieszkania regularnie, co najmniej raz w 

tygodniu. 

8.  funkcjonariusze i pracownicy krajowych i zagranicznych sił zbrojnych, o ile 

stosuje się do nich § 54a Ustawy o zapobieganiu chorobom zakaźnym, 

9. członkowie obcych sił zbrojnych w rozumieniu umowy o statusie sił zbrojnych 

NATO, Partnerstwa dla Pokoju NATO (status sił PdP) oraz umowy o statusie 

sił zbrojnych państw członkowskich Unii Europejskiej (status sił zbrojnych UE), 

którzy w celach służbowych wjeżdżają do Niemiec lub tam powracają. 

W uzasadnionych, indywidualnych przypadkach właściwy organ kraju związkowego 

może na wniosek wprowadzić dalsze wyjątki w sytuacjach, w których występują 

przekonujące powody, lub ograniczyć wyjątki.  

 

 



 

Jakie wyjątki od obowiązku wykonywania testów występują w obszarach o 

wysokiej zachorowalności: 

Przy wjeździe z obszaru o wysokiej zachorowalności następujące grupy osób są 

wyłączone z obowiązku wykonywania testów:  

1. osoby, które tylko przejeżdżały przez obszar o wysokiej zachorowalności, nie 

mając tam postoju, 

2.  osoby wjeżdżające do Republiki Federalnej Niemiec wyłącznie w celach 

tranzytowych, które najkrótszą drogą opuszczają Republikę Federalną 

Niemiec kończąc tym samym tranzyt, 

3. przy pobytach poniżej 72 godzin: osoby, które wjeżdżają do Republiki 

Federalnej Niemiec ze względów zawodowych w związku z przewozem przez 

granicę drogą lądową, kolejową, morską lub powietrzną osób, towarów lub 
dóbr oraz postępują przy tym zgodnie z odpowiednimi koncepcjami ochrony i 

higieny, 

4. osoby będące członkami oficjalnych delegacji wracające do Niemiec przez 

terminal rządowy portu lotniczego Berlin Brandenburgia lub przez port lotniczy 

Kolonia/Bonn, które przebywały w obszarze o wysokiej zachorowalności przez 

mniej niż 72 godziny. 

5.  osoby, którym w uzasadnionych indywidualnych przypadkach właściwy organ 

w rozumieniu Ustawy o zapobieganiu chorobom zakaźnym  wyraził zgodę na 

dalsze wyjątki w przypadku występowania przekonujących powodów.  

 

Czy nie ma wyjątków od obowiązku wykonywania testu w przypadku obszarów 

występowania wariantów wirusa? 

W przypadku wjazdu z obszaru występowania wariantów wirusa (tj. w przypadku 

pobytu na tym rejonie w ciągu 10 dni przed wjazdem) wszystkie osoby 

wjeżdżające, które ukończyły szósty rok życia, mają obowiązek wykonania testu. 

Obowiązkowy test należy wykonać przed wjazdem. W tym przypadku nie występują 

żadne wyjątki, co ma spowodować, by osoby wjeżdżające do kraju wykonywały 

przed wjazdem testy na obecność koronawirusa SARS-CoV-2. Celem tej regulacji 

jest zapewnienie, by w miarę możliwości nie nastąpiło przywleczenie 

niebezpiecznych, nowych wariantów wirusa. 

 

 

 

 

 



 

Jakie testy są akceptowane? 

Co do zasady akceptowane są testy wykorzystujące metodę amplifikacji kwasu 
nukleinowego ((PCR1, LAMP2, TMA3) oraz testy antygenowe, służące do 

bezpośredniego wykrywania koronawirusa SARS-CoV-2. 

Testy na obecność przeciwciał nie są akceptowane. 

Szybkie testy antygenowe są akceptowane, jeśli spełniają minimalne kryteria 

zalecane przez WHO.  

Są to testy, które w porównaniu z testami PCR osiągają czułość ≥80% i swoistość 

≥97%. Parametry wydajności szybkich testów antygenowych są zawsze określane w 

oparciu o parametry wydajności testów PCR i różnią się w zależności od producenta 

(patrz ulotka dołączona do opakowania szybkiego testu antygenowego).  

W celu optymalizacji wydajności takich szybkich testów antygenowych, testy nie 

powinny być wykonywane przez laików, lecz wyłącznie przez osoby przeszkolone, 

postępujące ściśle według instrukcji producenta.  

Potwierdzenie wykonania testu musi być dostarczone na papierze lub w formie 

dokumentu elektronicznego, odpowiednio w języku angielskim, francuskim lub 

niemieckim. Aby właściwe organy ds. zdrowia publicznego mogły porównać 

minimalne kryteria, potwierdzenia muszą zawierać informacje na temat producenta 

(szybkich) testów antygenowych.  

Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie Instytutu Roberta Kocha 

https://www.rki.de/tests 

 

Ile czasu może minąć od wykonania testu? Jakie inne wymagania muszą być 

spełnione?  

Wymaz do badania musi być pobrany nie później niż 48 godzin przed wjazdem, 

niezależnie od tego, czy wjazd następuje z obszaru ryzyka lub obszaru o szczególnie 

wysokim ryzyku zakażenia (obszary o wysokiej zachorowalności lub obszary 

występowania wariantu wirusa). W przypadku, gdy przewoźnik wykonuje testy osób 

wjeżdżających z obszarów występowania wariantów wirusa, wymaz może być 

pobrany najwcześniej 12 godzin przed wyjazdem (dokładny moment wjazdu patrz 

punkt powyżej „W którym momencie następuje wjazd do Niemiec?”).  

Test musi spełniać kryteria określone przez Instytut Roberta Kocha na stronie 

https://www.rki.de/tests (szczegóły patrz wyżej punkt „Jakie testy są uznawane?”).  

 

                                              

1 PCR: polymerase chain reaction 
2 LAMP: loop-mediated isothermal amplification, 2TMA: transcription-mediated amplification 
3 TMA: transcription-mediated amplification 

https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Tests.html
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Tests.html


 

W jakiej formie i w jakich językach jest akceptowane zaświadczenie lekarskie 

lub wynik badania? 

Dokument potwierdzający musi mieć formę papierową lub elektroniczną, i być w 

każdym przypadku sporządzony w języku angielskim, francuskim lub niemieckim. 

 

Czy istnieją specjalne przepisy dla osób wjeżdżających do kraju w celu 

podjęcia pracy? 

Tak, w przypadku obszarów ryzyka (które nie są obszarami o wysokiej 

zachorowalności lub obszarami występowania wariantów wirusa) obowiązuje co 

następuje:  

dla osób wjeżdżających na terytorium Republiki Federalnej Niemiec w celu podjęcia 

pracy, również pracodawca lub inna osoba trzecia działająca w imieniu pracownika 

może na żądanie przedłożyć właściwemu organowi dokument potwierdzający brak 

zakażenia koronawirusem. Jest to dodatkowa możliwość dla pracodawców lub 

innych osób trzecich (np. stowarzyszeń pracodawców lub agencji pracy). Nie wiąże 

się z tym żadne zobowiązanie. Zwłaszcza w przypadku pracy sezonowej 

dopuszczalne jest składanie łącznego zgłoszenia, które stanowi szczególną formę 

uwzględniana faktu wspólnej pracy (i ewentualnie wspólnego mieszkania). 

Jeśli wjeżdża Pan/i w celu podjęcia pracy zależnej, proszę skontaktować się ze 

swoim pracodawcą. 

Co mam zrobić, jeśli przed wyjazdem nie mam możliwości wykonania testu, 

który spełnia wymagania? 

Jeżeli podróżni przybywający z obszarów szczególnie wysokiego ryzyka (obszary 

o wysokiej zachorowalności lub obszary występowania wariantów wirusa) nie 

mają możliwości uzyskania przed wyjazdem zaświadczenia lekarskiego lub dowodu 

potwierdzającego brak zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2, przewoźnicy mogą 

przed wyjazdem wykonywać testy lub zlecić ich wykonywanie, a w przypadku 

negatywnego wyniku testu realizować przewóz. Testy, stanowiące podstawę wyniku 

testu, muszą spełniać wymagania Instytutu Roberta Kocha, które można znaleźć na 

https://www.rki.de/tests (szczegóły, patrz punkt powyżej „Jakie testy są 

akceptowane?"). 

W przypadku obszarów, na których występują warianty wirusów, wymaz do testu 

musi być pobrany najwcześniej 12 godzin przed wyjazdem. 

W takim przypadku prosimy o zasięgnięcie informacji u swojego przewoźnika.  

 

 

https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Tests.html


 

Przyjeżdżam z obszaru ryzyka (nie z obszaru o wysokiej zachorowalności lub 

obszaru występowania wariantów wirusa). Gdzie jeszcze w razie potrzeby 

mogę wykonać w kraju test?  

Jeśli wjeżdża Pan/i z obszaru ryzyka, musi Pan/i móc przedstawić negatywny wynik 

testu nie później niż 48 godzin po wjeździe do kraju.  

Informacje o możliwościach przeprowadzenia testu na miejscu może Pan/i uzyskać 

dzwoniąc pod numer 116 117 lub w Internecie pod adresem www.116117.de. Kto 

chce wykonać test u swojego lekarza rodzinnego, ten powinien koniecznie wcześniej 

do niego zadzwonić.  

Punkty, w których wykonywane są testy, znajdują się również na lotnisku i w portach. 

 

Jakie konsekwencje niesie ze sobą pozytywny wynik testu?  

Pozytywny wynik testu uzyskany przed wyruszeniem w podróż oznacza, że musi 

Pan/i postępować zgodnie z lokalnie obowiązującymi przepisami dotyczącymi 

koronawirusa SARS-CoV-2. W razie wątpliwości należy pozostać w izolacji i 

skontaktować się z właściwymi władzami lokalnymi. W przypadku wątpliwości, nie 

należy korzystać z wybranego środka lokomocji (samochód, samolot itp.). 

Jeżeli przyjechał/a Pan/i z obszaru ryzyka (nie jest to obszar o wysokiej 

zachorowalności lub obszar występowania wariantów wirusa) i wykonał/a Pan/i test 

dopiero w Niemczech, musi Pan/i (z zastrzeżeniem wyjątków od obowiązku 

kwarantanny przewidzianych w prawie krajowym) udać się bezpośrednio do domu 

lub innego odpowiedniego miejsca zakwaterowania i tam pozostać w izolacji przez co 

najmniej dziesięć dni. Przy pozytywnym wyniku testu, należy postępować zgodnie z 

dalszymi wskazówkami właściwego urzędu ds. zdrowia publicznego.  

Jeśli przyjeżdża Pan/i z obszaru o szczególnie wysokim ryzyku zakażenia (obszar o 

wysokiej zachorowalności lub obszar występowania wariantów wirusa), to nie może 

Pan/i zostać przewieziony/a bez przedłożenia negatywnego wyniku testu. 

Jakie konsekwencje niesie ze sobą negatywny wynik testu?  

Generalnie negatywny wynik testu uzyskany przed wjazdem lub w momencie wjazdu 

(patrz wyżej) nie niesie ze sobą żadnych konsekwencji. Niektóre przepisy krajowe 

przewidują wyjątki od obowiązku kwarantanny, które są powiązane z przedłożeniem 

negatywnego wyniku testu. Proszę zasięgnąć informacji o przepisach kraju 

związkowego, do którego Pan/i wjeżdża lub w którym będzie Pan/i przebywać. Z 

reguły negatywny wynik ewentualnego drugiego testu (najwcześniej po pięciu dniach 

od wjazdu) zwalnia Pana/ią z konieczności odbywania kwarantanny domowej. 

Proszę również mieć na uwadze fakt, że po pobycie w obszarach występowania 

wariantów wirusa w krajach związkowych mogą obowiązywać surowsze przepisy, i 

ewentualnie po wykonaniu testu może nie być możliwe wcześniejsze zakończenie 

kwarantanny. 



 

Ważne: Wystąpienie typowych objawów COVID-19 (takich jak kaszel, gorączka, 

utrata węchu lub smaku) w ciągu 10 dni od wjazdu z obszaru ryzyka, obszaru o 

wysokiej zachorowalności lub obszaru występowania wariantów wirusa, należy 

niezwłocznie zgłosić do właściwego organu. Niejednoznaczne objawy - nawet, jeśli 

pierwszy i/lub drugi test dały wynik negatywny – wymagają niezwłocznej konsultacji 

lekarskiej. 

Kto ponosi koszty testów?  

Osoby wjeżdżające do kraju po pobycie w obszarze ryzyka, obszarze o wysokiej 

zachorowalności lub obszarze występowania wariantów wirusa same ponoszą koszty 

testów. Dotyczy to zarówno badania obligatoryjnego związanego z wjazdem, jak i 

badania dobrowolnego, mającego na celu wcześniejsze zakończenie kwarantanny. 

 

Kwarantanna 

Kto po wjeździe do Republiki Federalnej Niemiec musi udać się na 

kwarantannę domową?  

Osoba wjeżdżająca do Republiki Federalnej Niemiec, która w ciągu dziesięciu dni 

przed wjazdem przebywała w regionie, który w momencie wjazdu jest 

zaklasyfikowany jako obszar ryzyka, obszar o wysokiej zachorowalności lub obszar 

występowania wariantów wirusa, powinna po wjeździe udać się bezpośrednio do 

domu lub innego odpowiedniego miejsca zakwaterowania i pozostać tam w izolacji. 

W świetle przepisów prawa krajów związkowych okres kwarantanny po pobycie w 

obszarze ryzyka lub obszarze o wysokiej zachorowalności wynosi 10 dni, a po 

pobycie w obszarze występowania wariantów wirusa – 14 dni. W tym okresie nie 

wolno przyjmować wizyt osób spoza własnego gospodarstwa domowego. Właściwy 

organ (zazwyczaj jest to właściwy urząd ds. zdrowia publicznego.) sprawuje nadzór 

nad wypełnianiem obowiązku pozostawania w kwarantannie. 

Uwaga: Kraje związkowe realizują przepisy dotyczące kwarantanny w ramach 

własnych kompetencji. Rząd federalny i kraje związkowe uzgodniły, że w miarę 

możliwości będą tworzyć jednolite regulacje obowiązujące w całych Niemczech. 

Pomocnym dokumentem jest tu Wzorcowe rozporządzenie w sprawie 

kwarantanny. Jest to regularnie aktualizowany dokument, który poszczególne kraje 

związkowe realizują w ramach własnych kompetencji. Finalnie prawem 

obowiązującym jest prawo kraju związkowego, do którego Pan/i wjeżdża lub w 

którym Pan/i przebywa. Wszystkie kraje związkowe opublikowały na swoich stronach 

internetowych istotne informacje na ten temat.  

Czy występują wyjątki od obowiązku kwarantanny? 

Tak, niektóre grupy osób są zwolnione z obowiązku kwarantanny, o ile przedstawią 

odpowiednie dokumenty potwierdzające, są to np. osoby podróżujące tranzytem bez 

międzylądowania w Niemczech, osoby, które zawodowo przewożą towary przez 

granicę lub których praca jest pilnie konieczna dla sektora zdrowotnego. 

https://tools.rki.de/PLZTool/en-GB
https://www.bundesregierung.de/breg-de/themen/coronavirus/corona-bundeslaender-1745198


 

Również tutaj należy przestrzegać obowiązujących przepisów prawa kraju 

związkowego, do którego Pan/i wjeżdża lub w którym Pan/i przebywa i zapoznać się  

z informacjami. 

Czy po wjeździe z obszaru ryzyka muszę się sam zgłosić do urzędu ds. zdrowia 

publicznego?  

Osoby wjeżdżające do Niemiec po pobycie w obszarze ryzyka są zobowiązane przed 

wjazdem na terytorium Republiki Federalnej Niemiec do wypełnienia cyfrowej 

deklaracji wjazdu (DEA)  , jeżeli nie występuje wyjątek od obowiązku zgłoszenia. 

Urząd ds. zdrowia publicznego ma cyfrowy dostęp do tak przekazanych danych, 

które wykorzystuje do kontroli przestrzegania kwarantanny domowej lub na ich 

podstawie może zażądać przedstawienia dowodu potwierdzającego wykonanie test 

lub poddania się testowi. 

 

Jeśli w wyjątkowych przypadkach (z powodu braku sprzętu technicznego lub 

problemów technicznych ze stroną internetową) osoby wjeżdżające nie są w stanie 

złożyć cyfrowej deklaracji wjazdu, są zobowiązane do złożenia deklaracji zastępczej. 

Prosimy o zapoznanie się ze wskazówkami zawartymi w deklaracji zastępczej, aby 

dowiedzieć się, gdzie należy ją złożyć (np. przekazać przewoźnikowi lub wysłać na 

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

zastępcza jest przekazywana do urzędu ds. zdrowia publicznego właściwego dla 

miejsca zamieszkania osoby wjeżdżającej. 

 

Pytania dotyczące osób dojeżdżających do pracy 

Czy Rozporządzenie w sprawie wjazdu do Niemiec w sytuacji pandemii 

koronawirusa dotyczy również osób dojeżdżających do pracy? 

Tak. Rozporządzenie w sprawie wjazdu do Niemiec w sytuacji pandemii 

koronawirusa rozróżnia pomiędzy osobami dojeżdżającymi do pracy za granicą, 

osobami dojeżdżającymi do pracy z zagranicy i osobami codziennie dojeżdżającymi 

do pracy: 

Osoby dojeżdżające codziennie do pracy to osoby, które w ramach ruchu 

granicznego przebywają za granicą krócej niż 24 godziny lub wjeżdżają na terytorium 

Republiki Federalnej Niemiec na okres do 24 godzin.  

Osoby dojeżdżające do pracy za granicą to osoby mające swoje miejsce 

zamieszkania w Republice Federalnej Niemiec i ze względu na pilną konieczność 

związaną z wykonywaniem zawodu, studiowaniem lub nauką udają się do miejsca 

wykonywania zawodu, studiowania lub nauki znajdującego się za granicą i 

regularnie, co najmniej raz w tygodniu, powracają do miejsca zamieszkania, 

Osoby dojeżdżające do pracy z zagranicy mają swoje miejsce zamieszkania na 

obszarze ryzyka, i ze względu na pilną konieczność związaną z wykonywaniem 

https://www.bundesregierung.de/breg-de/themen/coronavirus/corona-bundeslaender-1745198
https://einreiseanmeldung.de/#/,
https://einreiseanmeldung.de/#/,
https://www.bundesgesundheitsministerium.de/coronavirus-infos-reisende/info-sheet.html
https://www.bundesgesundheitsministerium.de/fileadmin/Dateien/3_Downloads/C/Coronavirus/Infoblatt/2021/Polen.pdf


 

zawodu, studiowaniem lub nauką udają do Republiki Federalnej Niemiec i regularnie, 

co najmniej raz w tygodniu, powracają do miejsca zamieszkania. 

Wyjątki od obowiązku wykonywania testu opisane w niniejszej części obowiązują 

tylko wówczas, gdy u osób, których dotyczą, nie występują typowe objawy 

zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2, takie jak kaszel, gorączka, katar lub utrata 

węchu i smaku. 

Jakie obowiązki spoczywają na osobach dojeżdżających codziennie do pracy? 

Osoby te są zwolnione z obowiązku wypełniania deklaracji wjazdu tylko wtedy, 

gdy ich wjazd następuje po pobycie w obszarze ryzyka lub obszarze o wysokiej 

zachorowalności, a nie po pobycie na obszarze występowania wariantów wirusa.  

Z obowiązku wykonania testu osoby te są zwolnione tylko po pobycie w obszarze 

ryzyka. Po pobycie w obszarze o wysokiej zachorowalności lub w obszarze 

występowania wariantów wirusa należy zawsze przed wyjazdem do Niemiec 

wykonać test (możliwe wyjątki, patrz poniższy punkt „Jakie wyjątki mogą zostać 

wprowadzone przez władze krajowe dla osób dojeżdżających do pracy?”). 

Jakie obowiązki spoczywają na osobach dojeżdżających do pracy za granicą i 

dojeżdżających do pracy z zagranicy? 

 
Osoby dojeżdżające do pracy za granicą i dojeżdżające do pracy z zagranicy muszą 
wypełniać deklarację wjazdu (jednak w przypadku wjazdów lub wyjazdów na 

okres krótszy niż 24 godziny, patrz przepisy dotyczące osób codziennie 
dojeżdżających do pracy). 

  
Osoby te są zwolnione z obowiązku wykonywania testu tylko po pobycie w 

obszarze ryzyka. Po pobycie w obszarze o wysokiej zachorowalności lub obszarze 
występowania wariantów wirusa są zobowiązane nie tylko do wypełnienia deklaracji 
wjazdu, lecz również do wykonania testu (możliwe wyjątki, patrz poniższy punkt 
„Jakie wyjątki mogą zostać wprowadzone przez władze krajowe dla osób 

dojeżdżających do pracy?”).  
 
 
Jakie wyjątki mogą zostać wprowadzone przez władze krajowe dla osób 

dojeżdżających do pracy? 

 

W przypadku występowania uzasadnionej przyczyny właściwy organ w rozumieniu 

Ustawy o zapobieganiu chorobom zakaźnym może wprowadzić zwolnienie z 

obowiązku wykonywania testu w przypadku wjazdu z obszaru o wysokiej 

zachorowalności (§ 4 ustęp 2 punkt 5 Rozporządzeniu w sprawie wjazdu do Niemiec 

w sytuacji pandemii koronawirusa). Uzasadniona przyczyna może być brana pod 

uwagę na przykład w przypadku dyplomatów, osób dojeżdżających do pracy lub 

zespołów montażowych realizujących pilne zadania.  

Właściwy organ może również dopuścić wyjątek na mocy ogólnego zarządzenia. 

Jeżeli występuje uzasadniona przyczyna, to wyjątki mogą zostać wprowadzone na 
przykład w formie ogólnej dla pewnej grupy osób, w związku z określonym celem 
podróży i lub czasem jej trwania. 



 

Który organ może wydać zezwolenie na wjazd bez testu zgodnie z wyjątkiem, o 

którym mowa w § 4 ustęp 2 punkt 5 Rozporządzenia w sprawie wjazdu do 

Niemiec w sytuacji pandemii koronawirusa? 

 

W myśl § 54 Ustawy o zapobieganiu chorobom zakaźnym  właściwy organ określają 
odpowiednie przepisy prawa krajowego. 
 

 
Pytania dotyczące branży transportowej  
 
Jakie obowiązki ma branża transportowa? W jakich przypadkach pracownicy 

branży transportowej nie muszą wypełniać deklaracji wjazdu i/lub wykonywać 
testu?  
 
 

Wyjątki od obowiązku wykonywania testów opisane w niniejszej części mają 
zastosowanie wyłącznie w przypadku, gdy u osób, których to dotyczy, nie 

występują typowe objawy zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2, takie jak kaszel, 
gorączka, katar lub utrata węchu i smaku.  

 
Na osobach, które w ramach swojej pracy zawodowej przewożą drogą lądową, 
kolejową, wodną lub powietrzną przez granicę osoby, towary lub dobra spoczywają 
następujące obowiązki: 

 
W przypadku wcześniejszego pobytu w obszarze ryzyka, który nie jest ani 

obszarem o wysokiej zachorowalności, ani obszarem występowania wariantów 
wirusa, pracownicy branży transportowej nie muszą wypełniać deklaracji wjazdu ani 

wykonywać testu, niezależnie od tego, jak długo przebywali w obszarze ryzyka lub w 
Niemczech.  
W przypadku wcześniejszego pobytu w obszarze o wysokiej zachorowalności 

pracownicy branży transportowej muszą wypełniać deklarację wjazdu. Jeżeli osoby 

te w ramach ruchu granicznego przebywały w obszarze ryzyka przez mniej niż 24 
godziny lub jeżeli dokonują wjazdu na teren Republiki Federalnej Niemiec tylko na 24 
godziny, to jako pracownicy transportu mogą również powołać się na ten przepis 
zwalniający je z obowiązku dokonania zgłoszenia, i będą z tego obowiązku 

zwolnieni. Pracownicy transportu są zwolnieni z obowiązku wykonywania testu, pod 
warunkiem że przebywali w obszarze o wysokiej zachorowalności tylko 72 godziny 
lub ich pobyt w Niemczech potrwa tylko 72 godziny.   
 
W przypadku wcześniejszego pobytu w obszarze występowania wariantów 
wirusa, pracownicy branży transportowej muszą wypełnić deklarację wjazdu i 

wykonywać test. 
 

Wszystkie wyjątki są powiązane z koniecznością przestrzegania odpowiednich 
koncepcji ochrony i higieny.  

 



 

Czy wyjątki od obowiązku wykonywania testu dotyczące obszarów ryzyka i 

obszarów o wysokiej zachorowalności mają również zastosowanie do 
pracowników branży transportowej?  

Do grupy osób, które zawodowo zajmują się przewozem innych osób, towarów lub 
dóbr zaliczani są również wszyscy członkowie obsługi i załóg. 

Czy pracownicy transportu objęci obowiązkiem składania deklaracji, którzy 
przebywają w Niemczech tylko przez krótki czas lub są tylko przejazdem, 
muszą podawać swoje miejsce pobytu w Niemczech?  

Wszystkie osoby objęte obowiązkiem składania deklaracji muszą podać swoje 
miejsce pobytu w Niemczech, ponieważ tylko w ten sposób można stwierdzić, który 
urząd jest dla nich właściwy. Jest to konieczne również w przypadku osób, które 

zgodnie z przepisami prawa kraju związkowego są zwolnione z kwarantanny, gdyż 
właściwy organ musi mieć możliwość skontrolowania, czy faktycznie występują 
okoliczności uzasadniające takie zwolnienie. 

W przypadku pracowników transportu należy podać takie miejsce, które będzie 
najbardziej praktyczne, np. dla kierowców – siedzibę pracodawcy w Niemczech, 
miejsce rozładunku czy też inne miejsce, z którym w danych okolicznościach są oni 

w jakiś sposób powiązani. 

 Kontrola 

Jak kontrolowane jest wypełnianie obowiązku wykonywania testu i obowiązku 
pozostawania w kwarantannie?  

Osoby wjeżdżające do Niemiec po pobycie w obszarze ryzyka, obszarze o 

wysokiej zachorowalności lub obszarze występowania wariantów wirusa są 

zobowiązane przed wjazdem do Republiki Federalnej Niemiec do wypełnienia 

cyfrowej deklaracji wjazdu (DEA). Właściwy organ (zazwyczaj jest nim urząd ds. 

zdrowia publicznego) ma cyfrowy dostęp do tak przekazanych danych, które 

wykorzystuje do kontroli przestrzegania kwarantanny domowej lub na ich podstawie 

może zażądać przedstawienia dowodu potwierdzającego wykonanie test lub 

poddania się testowi. 

Jeżeli wjazd z obszaru o wysokiej zachorowalności lub obszaru występowania 
wariantów wirusa odbywa się za pośrednictwem przewoźnika, to przed wyjazdem 

dowód wykonania testu należy przedłożyć również przewoźnikowi. Niezależnie od 
korzystania z usług przewoźnika organ, któremu powierzono przeprowadzanie 
policyjnej kontroli ruchu transgranicznego (zazwyczaj jest to policja federalna) może 

w ramach wykonywania zadań policji granicznej zażądać przedłożenia dowodu 

potwierdzającego wykonanie testu, a także sprawdzić, czy została złożona deklaracja 
wjazdu.  

 

https://einreiseanmeldung.de/#/


 

W jaki sposób przeprowadzane są kontrole przy wjeździe samochodem lub 

pociągiem z obszaru o wysokiej zachorowalności lub obszaru występowania 
wariantów wirusa? 

Przy wjeździe pociągiem z obszaru o wysokiej zachorowalności lub obszaru 
występowania wariantów wirusa przewoźnicy kontrolują, czy wjeżdżający posiadają 
negatywny wynik testu. Przy braku potwierdzenia wyniku, przewóz jest zabroniony. 
W przypadku międzynarodowego transportu kolejowego lub międzynarodowej 

żeglugi morskiej bliskiego zasięgu kontrole można przeprowadzać także w trakcie 
przewozu. Przepisów tych nie stosuje się do lokalnego publicznego transportu 
pasażerskiego. 

Przy wjeździe samochodem, właściwe organy mogą przeprowadzać wyrywkowe 
kontrole w pobliżu granicy w celu sprawdzenia, czy osoby wjeżdżające z obszaru 
szczególnie wysokiego ryzyka posiadają negatywny wynik testu. 

Niezależnie od korzystania z usług przewoźnika, potwierdzenie wyniku testu należy 
przedłożyć organowi odpowiedzialnemu za kontrolę policyjną ruchu transgranicznego 

podczas realizowania obowiązków straży granicznej, na jego żądanie. 

Jak może być egzekwowany obowiązek wykonywania testu - czy możliwe jest 

zmuszenie do przeprowadzania testu?  

Kto wjeżdża do Niemiec po pobycie w obszarze ryzyka i najpóźniej w ciągu 48 

godzin od wjazdu nie posiada negatywnego wyniku testu, ten podlega karze grzywny 
(patrz punkt poniżej: „Czy są jakieś sankcje? Jak konkretnie wyglądają te sankcje?“) i 
musi poddać się badaniu lekarskiemu w celu wykluczenia zakażenia SARS-CoV-2.  

W jaki sposób urząd ds. zdrowia publicznego dowiaduje się, że czyjś wynik 
testu jest pozytywny?  

Dla testów PCR wykonywanych w Niemczech istnieje wymóg sprawozdawczości 
laboratoryjnej. Oznacza to, że laboratoria muszą zgłaszać pozytywne wyniki testów 
do właściwego urzędu ds. zdrowia publicznego. W przypadku pozytywnego wyniku 

testu antygenowego konieczne jest wykonanie potwierdzającego testu PCR.  

W jaki sposób urząd ds. zdrowia publicznego dowiaduje się o negatywnym 

wyniku testu? Czy to lekarz zgłasza wynik do urzędu ds. zdrowia publicznego? 
Czy osoba, która poddała się testowi, otrzymuje zaświadczenie i sama zgłasza 
wynik do urzędu ds. zdrowia publicznego?  

Laboratoria nie zgłaszają negatywnych wyników testów do urzędu ds. zdrowia 
publicznego. To osoby wjeżdżające z obszaru ryzyka, obszaru o wysokiej 
zachorowalności lub obszaru występowania wariantów wirusa muszą na żądanie 

przedstawić odpowiedniemu organowi ds. zdrowia publicznego lub innemu urzędowi 
wyznaczonemu przez kraj związkowy negatywny wynik testu lub zaświadczenie 
lekarskie potwierdzające brak zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2. 

 

 



 

Czy są jakieś sankcje? Jak konkretnie wyglądają te sankcje?  

Naruszenie wyżej wymienionych obowiązków dotyczących złożenia deklaracji, 
wykonania testu lub pozostania w kwarantannie domowej jest wykroczeniem. W 

takim przypadku właściwe władze lokalne mogą nałożyć karę grzywny w wysokości 
do 25.000 euro. 

Ulotka z informacjami dotyczącymi cyfrowej 
deklaracji wjazdu  

Zasady związane z koronawirusem SARS-CoV-2 / COVID-19 obowiązujące osoby 
wjeżdżające do Niemiec oraz cyfrowa deklaracja wjazdu dla osób przybywających z 
obszarów ryzyka w kilku wersjach językowych. 

Tutaj można dowiedzieć się więcej, 

Dodatkowe informacje 

 Aktualne informacje dla osób wjeżdżających 

Tu uzyska Pan/i informacje, na co należy zwrócić uwagę w trakcie zagranicznego 

urlopu, jakie przepisy obowiązują i co osoby wjeżdżające powinny wiedzieć po 

pobycie w obszarze ryzyka. 

 

https://www.bundesgesundheitsministerium.de/coronavirus-infos-reisende/info-sheet.html
https://www.bundesgesundheitsministerium.de/coronavirus-infos-reisende/info-sheet.html

