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Pytania dotyczące obowiązku wykonywania testów 
i zgłaszania miejsca pobytu przez osoby 
podróżujące z obszarów ryzyka 
Kto jest objęty obowiązkiem wykonania testu oraz zgłoszenia miejsca pobytu 
i o czym należy pamiętać?  

Na podstawie Rozporządzenia o ochronie przed zakażeniami koronawirusem uwarunkowanymi 
podróżami (CoronaEinreiseV) z dnia 13 stycznia 2021 r. w związku z Zarządzeniem ogólnym dot. 
wymogu posiadania odpowiedniego dokumentu potwierdzającego brak zakażenia przez osoby 
podróżujące z obszarów ryzyka z dnia 15 stycznia 2021 r. obowiązują następujące zasady: 

Każda osoba, która w ciągu 10 dni przed przyjazdem do Bawarii przebywała na obszarze ryzyka, po 
przyjeździe ma obowiązek przedłożyć właściwemu urzędowi administracji okręgowej odpowiedni 
dokument potwierdzający brak zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2. Szczegóły dotyczące 
wymogów obowiązujących w tym zakresie zostały opisane w poniższych pytaniach. Są one zależne 
od tego, czy dana osoba przebywała na obszarze wysokiej zapadalności, obszarze występowania 
szczepów koronawirusa czy na innym obszarze. Każdego dnia na stronie głównej Instytutu im. 
Roberta Kocha można zapoznać się ze zaktualizowanym zestawieniem państw i regionów 
zaklasyfikowanych do poszczególnych kategorii. 

Ważne: Poza obowiązkiem poddania się testowi po przyjeździe do Bawarii może istnieć także 
obowiązek udania się na domową kwarantannę zgodnie z wytycznymi Rozporządzenia w sprawie 
objęcia kwarantanną osób wjeżdżających do kraju (EQV). Więcej informacji na ten temat można 
znaleźć w FAQ poświęconym rozporządzeniu EQV. 

Obowiązek zgłoszenia miejsca pobytu: 

Osoby, które chcą wjechać na teren Republiki Federalnej Niemiec, a w ciągu ostatnich dziesięciu dni 
przed przyjazdem przebywały na obszarze ryzyka, muszą co do zasady zarejestrować się 
z wykorzystaniem cyfrowego formularza wjazdu. Więcej informacji na ten temat można znaleźć na 
stronie głównej Federalnego Ministerstwa Zdrowia. 

Jakie regulacje mają zastosowanie w przypadku pobytu na obszarze ryzyka 
(nie na obszarze wysokiej zapadalności ani występowania szczepów 
koronawirusa)?  

Osoby, które w ciągu 10 dni przed przyjazdem do Bawarii przebywały na obszarze ryzyka (każdego 
dnia na stronie głównej Instytutu im. Roberta Kocha można zapoznać się ze zaktualizowanym 
zestawieniem państw i regionów zaklasyfikowanych do poszczególnych kategorii), który nie jest 
obszarem wysokiej zapadalności ani obszarem występowania szczepów koronawirusa, w ciągu 
48 godzin muszą uzyskać negatywny wynik testu na obecność koronawirusa i przedłożyć go 
właściwemu urzędowi administracji okręgowej. Test (= pobranie wymazu) może być wykonany 
w ciągu maksymalnie 48 godzin przed przyjazdem. 

Czy istnieją wyjątki od obowiązku poddania się testowi? 
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Wyjątki od obowiązku poddania się testowi są dopuszczalne tylko w sytuacji braku występowania 
u danej osoby typowych objawów wskazujących na zakażenie koronawirusem.

Obowiązek poddania się testowi nie ma zastosowania do osób, które 

 przebywały na obszarze ryzyka jedynie w ramach przejazdu, bez zatrzymywania się na tym 
terenie,

 wjeżdżają na teren Republiki Federalnej Niemiec wyłącznie w celu dojazdu do innego miejsca
i opuszczają teren Niemiec najszybszą możliwą drogą,

 w ramach ruchu przygranicznego przebywały krócej niż 24 godziny na obszarze ryzyka albo 
wjeżdżają na teren Republiki Federalnej Niemiec na czas krótszy niż 24 godziny,

 które przy zachowaniu odpowiednich planów ochrony i higieny dokonują zawodowego, 
transgranicznego przewozu osób, towarów lub dóbr drogą lądową, kolejową, morską lub lotniczą,

 jeszcze nie ukończyły 6. roku życia,

 jako uczestnicy oficjalnych delegacji, korzystając z terminalu rządowego w porcie lotniczym Berlin 
Brandenburg albo z portów lotniczych w Kolonii/Bonn, powracają do Niemiec po trwającym krócej 
niż 72 godziny pobycie na terenie ryzyka,

 są objęte § 54a Ustawy o zapobieganiu chorobom zakaźnym (IfSG),

 które są członkami obcych sił zbrojnych w rozumieniu umowy o statusie sił zbrojnych NATO, 
umowy o statusie sił zbrojnych w ramach programu Partnerstwo dla Pokoju (status sił zbrojnych 
PfP) oraz umowy o statusie sił zbrojnych państw członkowskich Unii Europejskiej (status sił 
zbrojnych UE), którzy w celach służbowych wjeżdżają na teren Niemiec lub tam powracają.

 W przypadku pobytów trwających krócej niż 72 godziny powyższy obowiązek nie obejmuje także 
osób,

 które wjeżdżają w celu odwiedzenia krewnych pierwszego stopnia, małżonka lub partnera 
życiowego nienależącego do tego samego gospodarstwa domowego lub w związku ze 
sprawowaniem wspólnej opieki nad dzieckiem lub prawem do kontaktów z dzieckiem,

 których działalność jest pilnie konieczna i nieodzowna do utrzymania systemu opieki 
zdrowotnej, co zostanie potwierdzone przez organ zwierzchni, pracodawcę lub 
zleceniodawcę, pod warunkiem zachowania odpowiednich planów ochrony i higieny,

 które są wysokiej rangi członkami służby dyplomatycznej lub konsularnej, parlamentu lub 
rządu, pod warunkiem zachowania odpowiednich planów ochrony i higieny, lub

 które są funkcjonariuszami policji z państw należących do strefy Schengen podróżującymi w 
związku z wykonywaniem czynności służbowych.
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Jakie regulacje mają zastosowanie w przypadku pobytu na obszarze wysokiej 
zapadalności?  

Osoby, które w ciągu 10 dni przed przyjazdem do Bawarii przebywały na obszarze wysokiej 
zapadalności (każdego dnia na stronie głównej Instytutu im. Roberta Kocha można zapoznać się ze 
zaktualizowanym zestawieniem państw i regionów zaklasyfikowanych do poszczególnych kategorii), 
muszą już przy wjeździe dysponować negatywnym wynikiem testu na obecność koronawirusa 
i niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 24 godzin, przedłożyć go właściwemu urzędowi 
administracji okręgowej. Test (= pobranie wymazu) może być wykonany w ciągu maksymalnie 
48 godzin przed przyjazdem. Jeśli dana osoba nie dysponuje odpowiednim dokumentem 
potwierdzającym brak zakażenia w momencie wjazdu, na podstawie § 36 ust. 10 zd. 2 Ustawy 
o zapobieganiu chorobom zakaźnym (IfSG) zobowiązana jest przy wjeździe albo niezwłocznie po nim 
poddać się testowi i niezwłocznie przedłożyć odpowiedni dokument właściwemu urzędowi 
administracji okręgowej. 

Czy istnieją wyjątki od obowiązku poddania się testowi? 

Wyjątki od obowiązku poddania się testowi są dopuszczalne tylko w sytuacji braku występowania 
u danej osoby typowych objawów wskazujących na zakażenie koronawirusem. 

Obowiązek poddania się testowi nie ma zastosowania do osób, które 

 przebywały na obszarze wysokiej zapadalności jedynie w ramach przejazdu, bez zatrzymywania 
się na tym terenie, 

 wjeżdżają na teren Republiki Federalnej Niemiec wyłącznie w celu dojazdu do innego miejsca 
i opuszczają teren Niemiec najszybszą możliwą drogą, 

 przy zachowaniu odpowiednich planów ochrony i higieny dokonują zawodowego, 
transgranicznego przewozu osób, towarów lub dóbr drogą lądową, kolejową, morską lub lotniczą, 
pod warunkiem, że pobyt trwa krócej niż 72 godziny, 

 jeszcze nie ukończyły 6. roku życia, 

 jako uczestnicy oficjalnych delegacji, korzystając z terminalu rządowego w porcie lotniczym 
Berlin Brandenburg albo z portów lotniczych w Kolonii/Bonn, powracają do Niemiec po trwającym 
krócej niż 72 godziny pobycie na obszarze ryzyka, 

 w uzasadnionych przypadkach zostały zwolnione przez właściwy urząd pod warunkiem istnienia 
ważnej przyczyny. 

Jakie regulacje mają zastosowanie w przypadku pobytu na obszarze 
występowania szczepów koronawirusa?  

Osoby, które w ciągu 10 dni przed przyjazdem do Bawarii przebywały na obszarze występowania 
szczepów koronawirusa (każdego dnia na stronie głównej Instytutu im. Roberta Kocha można 
zapoznać się ze zaktualizowanym zestawieniem państw i regionów zaklasyfikowanych do 
poszczególnych kategorii), muszą już przy wjeździe dysponować negatywnym wynikiem testu na 
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obecność koronawirusa i niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 24 godzin, przedłożyć go 
właściwemu urzędowi administracji okręgowej. Test (= pobranie wymazu) może być wykonany 
w ciągu maksymalnie 48 godzin przed przyjazdem. Jeśli dana osoba nie dysponuje odpowiednim 
dokumentem potwierdzającym brak zakażenia w momencie wjazdu, na podstawie § 36 ust. 10 zd. 2 
Ustawy o zapobieganiu chorobom zakaźnym (IfSG) zobowiązana jest przy wjeździe albo niezwłocznie 
po nim poddać się testowi i niezwłocznie przedłożyć odpowiedni dokument właściwemu urzędowi 
administracji okręgowej. 

Czy istnieją wyjątki od obowiązku poddania się testowi? 

Obowiązkiem poddania się testowi po pobycie na obszarze występowania szczepów koronawirusa nie 
są objęte osoby, które nie ukończyły 6. roku życia, jeśli nie występują u nich objawy typowe dla 
zakażenia koronawirusem. Nie przewidziano żadnych innych wyjątków. 
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