
Указания при пристигане във федерална провинция Шлезвиг-Холщайн 
или при завръщане от пътуване  

На какво трябва да обърнат внимание пътуващите? 

Нарушение Размер на глобата от – до 

В случай, че при пристигане или при завръщане от пътуване в рисков район нарушите правилото за оставане под 14
-дневна карантина в дома си или друго подходящо място за пребиваване... 500 € - 10.000 € 

В случай, че при пристигане или при завръщане от пътуване в рисков район не тръгнете директно към дома си или 
към друго подходящо място за пребиваване...  150 € - 3.000 € 

В случай, че приемате гости въпреки разпоредбите за спазване на карантина след пристигане или при завръщане от 
пътуване в рисков район...  300 € - 5.000 € 

В случай, че не се обадите или забавите обаждането си към местните здравни служби след пристигане или при 
завръщане от пътуване в рисков район...  150 € - 2.000 € 

В случай, че не напуснете директно провинция Шлезвиг-Холщайн при транзитно преминаване от рисков район... 150 € - 3.000 € 

В случай, че след пристигане или при завръщане от пътуване в рисков район имате симптоми на корона и не се 
обадите или забавите обаждането си към местните здравни служби, включително и при проява на симптоми на по-

късен етап... 
300 € - 3.000 € 

При нарушения на мерките за безопасност могат да бъдат наложени следните глоби, съгласно § 3 на Разпоредбата за мерки при карантина на 
провинция Шлезвиг-Холщайн:  

Да отидат директно в дома си или на друго място, подходящо за пребиваване. 

Да останат под карантина в продължение на 14 дни в дома си или на друго 
място, подходящо за пребиваване. През това време е забранено 

 или 

Да се свържат с местната здравна служба и да я информират за 
пътуването.  

Незабавно да информират местната здравна служба при наличие на симптоми, 

За да можете да съкратите 14-дневната карантина, трябва да представите на местната 
Здравна служба два отрицателни резултата от теста за корона.   
 Тези тестове са безплатни за Вас.
 За тази цел можете да използвате пунктовете за извършване на тестове при

пристигане от пътуване.
 Обърнете внимание на това, че между вземането на проби за първия и за втория

тест трябва да са минали най-малко пет дни.
 В случай, че сте направили първия тест преди пристигане от пътуването си, то

между получаването на резултата от теста и пристигането не трябва да са
минали повече от 48 часа.

 Освен това, материалът за поне един от двата тестa трябва да е взет най-рано
пет дни след пристигане от пътуването.

 Важно: Задължението за спазване на карантина остава в сила до
получаването на два отрицателни резултата от теста. Допълнителна
информация и данни за връзка с местните Здравни служби можете да намерите
тук: www.schleswig-holstein.de/coronavirus-einreise

Най-общо, поради пандемията от корона, се препоръчва пристигащите от чужбина лица да се свържат с 
местната здравна служба, независимо от целта на пътуването си, за да се осведомят относно 
необходимостта от допълнителни мерки.  
Важно е да проверите още преди пристигането си, дали към момента на пристигане идвате от район, който 
актуално се счита за рисков. Рисковите райони в страната, както и изключенията, ще намерите на интернет-
страницата на Министерството по здравеопазване (www.schleswig-holstein.de/msgjfs), рисковите райони в 
чужбина са посочени на интернет-страницата на Института “Роберт Кох“ (www.rki.de).  
За пристигащите в провинция Шлезвиг-Холщайн, както и за тези, които се завръщат от 
пътуване в рискови райони, са в сила следните задължителни ограничения:  

Да се направи безплатен тест, когато Здравните служби наредят това като 
задължителна мярка при пристигане от пътуване. (Задължителен тест) 

http://www.schleswig-holstein.de/msgjfs
http://www.rki.de

