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Întrebări privind obligația de testare și de
înregistrare a persoanelor care sosesc în land din
zone cu risc
În cazul cui se aplică obligația de testare și de înregistrare și ce trebuie
respectat?
În baza Ordonanței privind intrarea în țară pe perioada coronavirusului (CoronaEinreiseV) din 13
ianuarie 2021 coroborată cu Dispoziția generală Dovadă de testare a persoanelor care sosesc în land
din 15 ianuarie 2021, se aplică următoarele:
Orice persoană care s-a aflat într-o zonă de risc într-un interval de 10 zile înainte de intrarea în
Bavaria trebuie să prezinte autorității administrative districtuale competente după intrarea în țară
dovada un test coronavirus SARS-CoV-2 negativ. Din următoarele întrebări puteți afla care cerințe
trebuie îndeplinite. Acestea sunt în funcție de locul în care s-a aflat persoana în cauză, și anume într-o
zonă cu incidență ridicată, o zonă cu variante ale virusului sau o altă zonă. Informațiile la zi cu privire
la statele sau regiunile care sunt clasificate în funcție de aceste categorii pot fi găsite pe site-ul RKI.
Important: Pe lângă obligația de testare, poate exista și obligația de a vă izola la domiciliu după
intrarea în Bavaria, în conformitate cu reglementările Ordonanței privind plasarea în carantină la
sosire (EQV). Mai multe informații pot fi găsite pe FAQ zur EQV (Întrebări adresate frecvent privind
Ordonanța de plasare în carantină la sosire).
Obligația de înregistrare:
Persoanele care doresc să intre în Republica Federală Germania și care au rămas într-o zonă de risc
în ultimele zece zile înainte de a intra în țară trebuie să se înregistreze folosind Formularul digital de
înregistrare pentru intrarea în țară. Mai multe informații în acest sens găsiți pe site-ul Ministerului
Federal al Sănătății.

Ce se aplică în cazul unei șederi anterioare într-o zonă cu risc (nu într-o zonă
cu incidență ridicată sau într-o zonă cu variante ale virusului?
Persoanele care s-au aflat într-o zonă de risc într-un interval de 10 zile înainte de intrarea în Bavaria
(informațiile la zi despre care state sau regiuni sunt clasificate în funcție de aceste categorii pot fi
găsite pe site-ul web al RKI) care nu era calificată drept zonă cu incidență ridicată sau zonă cu
variante ale virusului, trebuie să aibă un test negativ de coronavirus efectuat în termen de 48 de ore și
să îl prezinte autorității administrative districtuale competente. Testarea (= recoltare frotiu) poate fi
efectuată cu cel mult 48 de ore înainte de intrarea în țară.
Există derogări de la obligația de testare?
O derogare de la testarea obligatorie poate fi luată în considerare numai dacă persoana în cauză nu
prezintă simptome tipice care indică o infecție cu coronavirus.
De la obligația de testare sunt exceptate persoanele care
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s-au aflat doar în tranzit printr-o zonă de risc și nu au făcut escală acolo,



intră în Republica Federală Germania doar pentru tranzit și părăsesc țara cât mai repede cu
putință spre a finaliza tranzitul,



au stat într-o zonă de risc mai puțin de 24 de ore la trecerea de frontieră sau au intrat în Republica
Federală Germania pe o durată mai mică de 24 de ore,



în calitate de transportatori profesioniști, cu respectarea planurilor de măsuri de protecție și igienă
corespunzătoare, efectuează transporturi internaționale rutiere, feroviare, navale sau aeriene de
persoane, mărfuri sau bunuri,



nu au împlinit încă vârsta de 6 ani,



se întorc în Germania ca parte a delegațiilor oficiale prin terminalul guvernamental al aeroportului
Berlin Brandenburg sau al aeroportului Köln/Bonn și au stat într-o zonă de risc mai puțin de 72 de
ore,



cad sub incidența art. 54a din Legea privind protecția împotriva infecțiilor,



sunt membri ai forțelor armate străine în sensul statutului trupelor NATO, statutul trupelor
Parteneriatului NATO pentru pace (statutul trupelor PfP) și statutul trupelor statelor membre ale
Uniunii Europene (statutul trupelor UE) care sosesc sau se întorc în Germania în scopuri oficiale.



La șederi mai mici de 72 de ore sunt exceptate și persoanele care


intră în țară pentru a-și vizita rudele de gradul I, soțul, partenerul civil sau concubinul care nu
aparține aceleiași gospodării sau în baza unui drept de custodie comună sau a unui drept de
vizită,



cu respectarea planurilor de măsuri de protecție și igienă corespunzătoare, persoanele a
căror activitate este imperios necesară și indispensabilă pentru menținerea sistemului de
sănătate, iar acest lucru este certificat de angajator sau client,



cu respectarea planurilor de măsuri de protecție și igienă corespunzătoare, membri de rang
înalt ai serviciului diplomatic și consular, ai parlamentelor și ai guvernelor sau



polițiști din țări care aplică pe deplin acquis-ul Schengen în exercitarea atribuțiilor lor.

Ce se aplică în cazul unei șederi anterioare într-o zonă cu incidență ridicată?
Persoanele care s-au aflat într-o zonă cu incidență ridicată într-un interval de 10 zile înainte de
intrarea în Bavaria (informațiile la zi despre care state sau regiuni sunt clasificate în funcție de aceste
categorii pot fi găsite pe site-ul web al RKI) trebuie să aibă deja un test negativ de coronavirus la
intrarea în țară și trebuie să îl prezinte autorității administrative districtuale competente în cel mult 24
ore de la intrarea în țară. Testarea (= recoltare frotiu) poate fi efectuată cu cel mult 48 de ore înainte
de intrarea în țară. În cazul în care persoana în cauză nu dispune la sosire de o dovadă de testare,
aceasta este obligată conform art. 36 alin 10 teza 2 din Legea privind protecția împotriva infecțiilor să
fie testată la sosire sau imediat după sosire și să prezinte neîntârziat testul autorității administrative
districtuale competente.
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Există derogări de la obligația de testare?
O derogare de la testarea obligatorie poate fi luată în considerare numai dacă persoana în cauză nu
prezintă simptome tipice care indică o infecție cu coronavirus.
De la obligația de testare sunt exceptate persoanele care



s-au aflat doar în tranzit printr-o zonă cu incidență ridicată și nu au făcut escală acolo,



intră în Republica Federală Germania doar pentru tranzit și părăsesc țara cât mai repede cu
putință spre a finaliza tranzitul,



în calitate de transportatori profesioniști, cu respectarea planurilor de măsuri de protecție și
igienă corespunzătoare, efectuează transporturi internaționale rutiere, feroviare, navale sau
aeriene de persoane, mărfuri sau bunuri, dacă șederea durează mai puțin de 72 ore,



nu au împlinit încă vârsta de 6 ani,



se întorc în Germania ca parte a delegațiilor oficiale prin terminalul guvernamental al aeroportului
Berlin Brandenburg sau al aeroportului Köln/Bonn și au stat într-o zonă de risc mai puțin de 72 de
ore, sau



persoane pentru care, în cazuri individuale justificate, autoritatea competentă poate emite la
cerere alte derogări, dacă există un motiv justificat.

Ce se aplică în cazul unei șederi anterioare într-o zonă cu variante ale
virusului?
Persoanele care s-au aflat într-o zonă cu variante ale virusului într-un interval de 10 zile înainte de
intrarea în Bavaria (informațiile la zi despre care state sau regiuni sunt clasificate în funcție de aceste
categorii pot fi găsite pe site-ul web al RKI) trebuie să aibă deja un test negativ de coronavirus la
intrarea în țară și trebuie să îl prezinte autorității administrative districtuale competente în cel mult 24
ore de la intrarea în țară. Testarea (= recoltare frotiu) poate fi efectuată cu cel mult 48 de ore înainte
de intrarea în țară. În cazul în care persoana în cauză nu dispune la sosire de o dovadă de testare,
aceasta este obligată conform art. 36 alin 10 teza 2 din Legea privind protecția împotriva infecțiilor să
fie testată la sosire sau imediat după sosire și să prezinte neîntârziat testul autorității administrative
districtuale competente.
Există derogări de la obligația de testare?
Numai persoanele care nu au împlinit încă vârsta de 6 ani sunt exceptate de obligația de testare după
șederea lor anterioară într-o zonă cu variante ale virusului, dacă nu prezintă niciun simptom tipic al
infecției cu coronavirus. În toate celelalte cazuri nu există derogări.

