Wskazówki dla osób przyjeżdzających oraz powracających do Szlezwik-Holsztynu

Co muszą osoby podróżujące uwzględnić?
Generalnie zaleca się, aby z powodu pandemii koronawirusa osoby wjeżdzające z zagranicy niezależnie od celu ich
podróży, powracając skontaktowały się z miejscowym organem służby zdrowia, aby wyjaśnić czy dalsze środki
zapobiegawcze są konieczne.
Ważne jest, aby Państwo sprawdzili przed swoim przyjazdem, czy w owym momencie przyjeżdzają Państwo z strefy
ryzyka. Krajowe strefy ryzyka oraz wyjątki znajdą Państwo na stronie internetowej Ministerstwa ds. Zdrowia
(www.schleswig-holstein.de/msgjfs),
zagraniczne strefy ryzyka można znaleźć na stronie internetowej Instytutu Roberta Kocha (www.rki.de).
Dla osób przyjeżdżających lub powarcających z strefy ryzyka do Szlezwik-Holsztynu obowiazują wiążąco
następujące reguły:

Należy udać się bezpośrednio do własnego domu lub innego spełniającego kryteria
Skontaktować się z miejscowym organem służby zdrowia i poinformować go o
podróży
Poddać się bezpłatnemu testowi, jeżeli organ służby zdrowia owy podczas przyjazdu
obowiązująca zarządzi. (Obowiązek poddania się testowi diagnostycznemu)
Przy symptomach, które wskazują na zakażenie się koronawirusem, należy natychmiast poinformować miejscowy organ służby zdrowia.
Zostać 14 dni w izolacji w własnym domu lub w zakwaterowaniu spełniającym
kryeria. W tym czasie zabronione jest przyjmowanie wizyt osób, które nie należą
do ich gospodarstwa domowego
lub
Aby móc skrócić 14-dniowa kwarantannę, należy przedłożyć miejscowemu organowi
służby zdrowia dwa negetywne testy na koronawirus.

Te testy są dla Państwa bezpłatne.

Podczas przyjazdu można w tym celu skorzystać z stacji testowych.

Proszę uwzględnić, że między pobraniem próbki do pierwszego i drugiego testu musi upłynąć co najmniej pięć dni

Jeżeli pierwszy test został zrobiony przed przyjazdem, to wtedy między wynikiem testu a dniem przyjazdu nie może minąć więcej niż 48 godzin.

Dodatkowo próbka do przynajmniej jednego z owych dwóch testów może
zostać pobrana najwcześniej pięć dni po przyjeździe.

Ważne: Aż do otrzymania obydwóch negatywnych wyników testu obowiązuje obowiązek zastosowania kwarantanny. Dlasze informacje oraz dane
kontaktowe miejscowego organu służby zdrowia znajdą Państwo tu:
www.schleswig-holstein.de/coronavirus-einreise einreise
Przy naruszeniu owych środków zapobiegawczych mogą zgodnie z § 3 rozporządzenia stanowego w sprawie kwarantanny zostać nałożone następujące
Wykroczenie

Ramy stosowanych grzywien

Jeżeli reguła 14-dniowej kwarantanny w własnym domu lub innym spełniającym kryteria zakwaterowaniu przy przyjeździe
lub powrocie z strefy ryzyka zostanie przez Państwa naruszona…

500 € - 10.000 €

Jeżeli przy przyjeździe lub powrocie z strefy ryzyka nie udadzą się Państwo bezpośrednio do własnego domu lub innego
spełniającego kryteria zakwaterowania …

150 € - 3.000 €

Jeżeli pomimo ograniczeń związanych z kwarantanną po przyjeździe lub powrocie z strefy ryzyka przyjmną Państwo
wizyty…

300 € - 5.000 €

Jeżeli się Państwo po przyjeździe lub powrocie z strefy ryzyka wcale lub nie natychmiast zgłoszą do właściwego organu
służby zdrowia…

150 € - 2.000 €

Jeżeli Państwo podczas przejazdu przez kraj związkowy Szlezwik-Holsztyn z strefy ryzyka nie opuszczą go bezpośrednio…

150 € - 3.000 €

Jeżeli po przyjeździe lub powrocie mają Państwo symptomy zachorowania na koronę oraz Państwo się wcale lub nie natychmiast zgłoszą do właściwego organu służby zdrowia, także przy późniejszym pojawieniu się symptomów…

300 € - 3.000 €

