INFORMACJE DLA OSÓB WJEŻDŻAJĄCYCH DO SAKSONII
Każdy wjeżdżający do Niemiec z zagranicy może w ciągu 72 godzin bezpłatnie poddać się testowi
na obecność koronawirusa. Osoby wjeżdżające do kraju z obszarów ryzyka od 8 sierpnia mają
obowiązek poddania się testowi na obecność koronawirusa.
Na ważność przepisów rozporządzenia w sprawie kwarantanny z powodu epidemii koronawirusa
landu Saksonia nie mają wpływu zarządzenia Federalnego Ministerstwa Zdrowia.

Rozporządzenie w sprawie

Podstawowe zasady:

Obowiązek poddania się testowi dla osób powracających z obszarów ryzyka:

Jakim obowiązkom podlegam, jeśli wjeżdżam do Saksonii z obszaru ryzyka?
Istnieje obowiązek poddania się testowi na obecność koronawirusa, obowiązek podania danych
oraz obowiązek skontaktowania się z właściwą stacją sanitarno-epidemiologiczną (Gesundheitsamt). Negatywny wynik testu należy przedłożyć najpóźniej na żądanie stacji sanitarno-epidemiologicznej.
Do czasu uzyskania negatywnego wyniku testu należy przestrzegać kwarantanny domowej. Osoba
wjeżdżająca może zostać umieszczona pod obserwacją stacji sanitarno-epidemiologicznej do
14 dni po wjeździe.

Co obejmuje obowiązek podania danych?
W przypadku przybycia osoby podróżującej samolotem, pociągiem, statkiem lub autobusem przedsiębiorstwa przewozowe zbierają od niej dane za pomocą karty lokalizacyjnej w celu przekazania
ich lokalnej stacji sanitarno-epidemiologicznej:
a) tożsamość wraz z datą urodzenia
d) obecność typowych objawów zakażenia koronawirusem SARS-CoV2
b) trasa podróży
(gorączka, nowo powstały kaszel, utrata zac) dane kontaktowe wraz z numerem telefonu,
pachu lub smaku, lub duszności)
adresem e-mail i adresem zamieszkania lub
przewidywanym miejscem pobytu / przewi- e) obecność zaświadczenia lekarskiego o poddaniu się testowi na obecność koronawirusa
dywanymi miejscami pobytu w Republice
SARS-CoV-2 (jeśli taki test został już wykoFederalnej Niemiec
nany).
W przypadku wjazdu samochodem, motocyklem, itp. należy zgłosić dane do stacji sanitarno-epidemiologicznej właściwej dla miejsca zamieszkania/pobytu. Z obowiązku tego wyłączony jest
personel operacyjny, czyli na przykład załogi samolotów lub kierowcy ciężarówek, a także pasażerowie tranzytowi nieprzebywający na terenie Saksonii.

Czy muszę poddać się testowi, jeśli przybywam z obszaru ryzyka?
Tak. W tym celu można skorzystać z jednej z poniższych możliwości (bezpłatnie w ciągu 72 godzin od przybycia):
a) test przed przybyciem do Niemiec (wynik nie c) test na stacjach testowych przy autostradach
może być starszy niż 48 godzin)
(A17: parking Heidenholz,
A4: parking An der Neiße)
b) test na lotnisku, również poza Saksonią
d) test u lekarza rodzinnego

Przegląd obszarów

Podróżujący z zagranicy muszą udać się na kwarantannę, jeżeli wjeżdżają do Saksonii z obszaru,
który w dniu ich wjazdu uznawany jest za obszar ryzyka.

Jakie zasady obowiązują osoby powracające do Saksonii, które przybywają na jej teren samolotem, pociągiem lub autobusem?
Dla osób przybywających z obszaru ryzyka istnieje obowiązek podania danych i poddania się testowi na obecność
koronawirusa oraz obowiązek skontaktowania się z właściwą stacją sanitarno-epidemiologiczną.
Dane zostaną przekazane przez przewoźnika do lokalnej stacji sanitarno-epidemiologicznej za pomocą karty lokalizacyjnej.

wypełnienie karty
lokalizacyjnej
w środkach transportu

obowiązek poddania się
testowi:
centrum testowe na
lotnisku stacja testowa przy
autostradzie lekarz rodzinny

natychmiastowa, samodzielna
izolacja do momentu uzyskania
negatywnego wyniku testu
(nie dotyczy w przypadku
obecności negatywnego wyniku
testu)

samodzielne, natychmiastowe
poinformowanie stacji
sanitarno-epidemiologicznej
o fakcie przybycia, w razie
potrzeby dalsze polecenia
ze strony stacji sanitarnoepidemiologicznej

Jakie zasady obowiązują osoby powracające do Saksonii, które przybywają na jej teren samochodem, motocyklem, rowerem itp.?
Dla tych osób przybywających z obszaru ryzyka istnieje obowiązek podania danych i poddania się testowi na obecność koronawirusa oraz obowiązek skontaktowania się z właściwą stacją sanitarno-epidemiologiczną.

wjazd

obowiązek poddania się
testowi:
stacja testowa przy
autostradzie
centrum testowe na lotnisku
lekarz rodzinny

natychmiastowa, samodzielna
izolacja do momentu uzyskania
negatywnego wyniku testu
(nie dotyczy w przypadku
obecności negatywnego wyniku
testu)

samodzielne, natychmiastowe
poinformowanie stacji
sanitarno-epidemiologicznej;
w razie potrzeby dalsze
polecenia ze strony stacji
sanitarno-epidemiologicznej

Dobrowolne poddanie się testowi dla osób powracających z obszarów nieobjętych ryzykiem:

Więcej informacji

Nie istnieje obowiązek podania danych ani poddania się testowi na obecność koronawirusa. Dobrowolne, bezpłatne
przebadanie się na obecność koronawirusa jest możliwe w centrach testowych na lotniskach Lipsk/Halle i Drezno
oraz na stacjach testowych przy autostradach (A17: parking Heidenholz, A4: parking An der Neiße). Ponadto istnieje
możliwość poddania się testowi u lekarza rodzinnego do 72 godzin po przybyciu. Wymagane jest przedstawienie
dowodu na odbytą podróż.

