INFORMACE PRO OSOBY PŘIJÍŽDĚJÍCÍ DO SASKA
Každý, kdo přijíždí ze zahraničí do Německa, se může během 72 hodin nechat bezplatně otestovat na koronavirus. Pro osoby přijíždějící z rizikových oblastí je od 8. srpna test na koronavirus povinný.
Ustanovení saského nařízení o karanténě v době koronaviru zůstávají bez ohledu na nařízení
Spolkového ministerstva zdravotnictví i nadále v platnosti.

Nařízení o karanténě v době

Zásadně platí:

Povinné testování po návratu z rizikových oblastí:

Jaké povinnosti platí, jestliže přijíždím do Saska z některé rizikové oblasti?
Povinnost testování a povinnost uvedení údajů a rovněž povinnost navázání kontaktu s příslušným zdravotnickým úřadem. Negativní test musí být předložen nejpozději na výzvu zdravotnického úřadu.
Až do předložení negativního výsledku testu musí být dodržována domácí karanténa. Osoba,
která přicestovala, může být až 14 dní po příjezdu sledována zdravotnickým úřadem.

Co znamená povinné uvedení údajů?
Při příjezdu letadlem, vlakem, lodí nebo autobusem zaznamenává údaje předávané místnímu
zdravotnickému úřadu přepravce na „kartě přijíždějících osob“:
a) Identita včetně data narození
b) Trasa
c) Kontaktní údaje včetně čísla telefonu,
e-mailové adresy a adresy bydliště nebo
předpokládaného místa pobytu nebo
předpokládaných míst pobytů ve Spolkové
republice Německo

d) Výskyt symptomů typických pro nákazu
koronavirem SARS-CoV2
(horečka, nový výskyt kašle, ztráta čichu
nebo chuti, dýchací obtíže)
e) Předložení lékařského osvědčení o testu na
nákazu koronavirem SARS-CoV-2 (pokud již
byl proveden).

Při příjezdu autem, na motocyklu atd. musí být příslušné údaje samostatně nahlášeny zdravotnickému úřadu v místě bydliště/pobytu. Výjimka z této povinnosti platí pro členy posádky
letadel nebo řidiče nákladních vozů a osoby, které Svobodným státem Sasko pouze projíždějí.

Musím se nechat testovat, jestliže přijíždím z rizikové oblasti?
Ano. Možnosti k tomu jsou následující (do 72 hodin po příjezdu je test bezplatný):
a) Testování před příjezdem do Německa (vý- c) Testování na dálničních testovacích stanicích
sledek nesmí být starší než 48 hodin)
(A17: parkoviště Heidenholz,
A4: parkoviště An der Neiße)
b) Testování na letišti, i mimo Sasko
d) Testování u domácího lékaře

Přehled rizikových

Osoby přijíždějící ze zahraničí musí do karantény, jestliže přicházejí z oblasti, která byla v den
příjezdu označena jako riziková.

Co platí pro osoby, které přijíždějí letadlem, vlakem nebo autobusem?
Pro osoby, které přicházejí z některé rizikové oblasti, platí povinnost uvedení údajů a testování a rovněž povinnost navázání kontaktu s příslušným zdravotnickým úřadem.
Údaje předává přepravce místně příslušnému zdravotnickému úřadu na kartě vystupujících osob.

Vyplnění karty
vystupující osoby v
dopravním prostředku

Povinnost testování:
testovací centrum na letišti,
testovací stanice na dálnici,
domácí lékař

okamžitá samostatná karanténa
do doby, než bude k dispozici
negativní výsledek testu
(odpadá při předložení
negativního testu)

samostatné okamžité
informování zdravotnického
úřadu o příjezdu, příp.
splnění dalších požadavků
zdravotnického úřadu

Co platí pro osoby přijíždějící autem, na motocyklu, jízdním kole apod.?
Pro osoby, které přijíždějící z některé rizikové oblasti, platí povinnost uvedení údajů a testování a rovněž povinnost navázání kontaktu s příslušným zdravotnickým úřadem.

Příjezd

Povinnost testování:
testovací stanice na dálnici
testovací centrum na letišti
domácí lékař

okamžitá samostatná karanténa
do doby, než bude k dispozici
negativní výsledek testu
(odpadá při předložení
negativního testu)

samostatné okamžité
informování zdravotnického
úřadu o příjezdu, příp.
splnění dalších požadavků
zdravotnického úřadu

Dobrovolné testování po návratu z nerizikových oblastí:

Další informace

Uvádění údajů nebo testování není povinné. Dobrovolné bezplatné testování je možné v testovacích centrech
na letištích Lipsko/Halle a Drážďany a v testovacích stanicích na dálnici (A17: parkoviště Heidenholz, A4: parkoviště An der Neiße). Kromě toho je možné se nechat do 72 hodin po příjezdu testovat u domácího lékaře. Je
nutné věrohodně doložit, že se cesta uskutečnila.

