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Wjazd do Brandenburgii – co obowiązuje?
Informacje dot. obowiązku kwarantanny i wykonania testu

Polska obszarem o szczególnie wysokim ryzyku
związanym z dużą liczbą zakażeń (Hochinzidenzgebiet)
Według danych Instytutu Roberta Kocha Rząd Federalny Niemiec zakwalifikował Polskę jako obszar o szczególnie
wysokim ryzyku związanym z dużą liczbą zakażeń.

Zasadniczo obowiązuje

Rejestracja

Test*

Kwarantanna

Tak, przed wjazdem na
stronie:
einreiseanmeldung.de

Tak, przedłożyć
przy wjeździe, nie
starszy niż 48 h

Tak, 10 dni i może
zakończyć się
najwcześniej 5 dni po
wjeździe przy negatywnym wyniku testu

Całkowicie
zaszczepieni

Po 14 dniach od szczepienia zapewniającego
całkowitą ochronę szczepionką na koronawirusa
dopuszczoną w UE**

Tak

Tak, przy wjeździe

Nie

Transfer

Obowiązek najszybszego opuszczenie terytorium
Brandenburgii

Nie

Nie

Nie

Rodziny

Wyjątek obowiązuje
tylko przy wjeździe do
Brandenburgii...

...do 72 godzin

Tak

Tak, przy wjeździe

Nie

...dłużej niż 72 godziny

Tak

Tak, przy wjeździe

Nie (z testem*)

Tak, gdy osoba powracająca
przebywała dłużej
niż 24 h w Polsce (z
wyjątkiem rodzin).

Tak, przy wjeździe

Nie (z testem*)

Tak, gdy osoba
wjeżdżająca planuje
przebywać w Brandenburgii dłużej niż 24 h.

Tak, przy wjeździe/
2 x w tygodniu

Tak

Tak, przy wjeździe

Przewóz towarów

Wyjątki

WSPÓLNIE
PRZECIWKO
KORONAWIROSOWI

Sektor medyczny
Pracownicy transgraniczni
Szkolnictwo
Pracownicy
sezonowi

Wyjątek obowiązuje tylko w przypadku, gdy osoba
przebywała lub planuje przebywać mniej niż 72 h
zarówno po jednej jak i drugiej stronie granicy.
Konieczność obecności musi być poświadczona
w języku niemieckim przez praco-/zleceniodawcę
lub szkołę/ośrodek edukacyjny.
Istnienie i przestrzeganie odpowiednich środków
ochrony i higieny.
Wjazd na przynajmniej 3-tygodniowe podjęcie
pracy.
W miejscu zakwaterowania i pracy: przez pierwsze 10 dni warunki higieniczne oraz ograniczenie
kontaktów porównywalne z kwarantanną
Miejsce zakwaterowanie można w tym czasie
opuszczać tylko w celu wykonania pracy

Tak

Nie

* Test zgodnie z wytycznymi Instytutu Roberta Kocha (szybki test lub test PCR).
**Dokument potwierdzający w języku niemieckim, francuskim lub angielskim lub karta szczepień
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Wjazd do Brandenburgii – co obowiązuje?
Informacje dot. obowiązku kwarantanny i wykonania testu

Polska obszarem o szczególnie wysokim ryzyku związanym z
dużą liczbą zakażeń (Hochinzidenzgebiet) - Testy
WSPÓLNIE
PRZECIWKO
KORONAWIROSOWI

Ogólna zasada przy wjeździe:

Negatywny wynik testu na koronawirusa* | nie starszy niż 48 h

1x przy
wjeździe

Wyjątki: Osoby przejeżdżające w tranzycie. Nie

muszą przedstawiać testu.

+

Dla osób dojeżdżających do pracy i osób, które muszą uczestniczyć
w zajęciach edukacyjnych: negatywny wynik testu na koronawirusa* dodatkowo 2 razy w tygodniu
Negatywny wynik testu należy mieć zawsze przy sobie.
Pokrycie kosztów przynajmniej dla jednego testu tygodniowo.
W celu przeprowadzenia bezpłatnego testu należy dysponować

+2xw
tygodniu

aktualnym zaświadczeniem od pracodawcy, z którego wynika stosunku pracy podlegający ubezpieczeniu społecznemu.

Miejsca, w których można przeprowadzić test:
Wszystkie publiczne ośrodki testowe + trzy ośrodki testowe na ruchliwych przejściach granicznych.
* Test zgodnie z wytycznymi Instytutu Roberta Kocha (szybki test lub test PCR).
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