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Правила за путнике при уласку у  
Немачку у вези са   
вирусом корона САРС-KоВ-2 / KОВИД-19  
 

 

Поштовани путниче, 

добро дошли у Немачку! Молимо, обратите пажњу на следећа важна упутства: 

 Ако у Савезну Републику Немачку долазите из иностранства копненим, морским или ваздушним путем, 

а пре доласка сте боравили задњих 10 дана у тзв. ризичном подручју, дужни сте  – са изузетком доле 

наведених изнимака – да се након уласка у земљу неодложно директно упутите у самоизолацију у 

сопственом дому или неким другим погодним смештајем, и да у временског раздобљу од наредних 

10 дана, рачунато од дана доласка, боравите тамо (карантин). 
 

 

 Ризично подручје је држава или област изван територије Савезне Републике Немачке, за коју у 
моменту уласка у Савезну Републику Немачку постоји повећани ризик од заразе вирусом корона САРС-
КоВ-2.  Институт Роберт Кох стално ажурира свој списак ризичних подручја, који се налази под 
линком: https ://www.rki .de/covi d-19-ri s ikogebiete 

 Наведена обавеза важи, по прописима покрајина, на основу одредбе из члана 32 тачка 1. у 

вези са чланом 30 став 1.  тачка 2. Закона о заштити од заразних болести. Повреда тих одредаба може да се 

гони као почињени прекршај и да се казни новчаном казном у висини до 25.000 евра. 

 Дужни сте, надаље, да органу здравства, које је за Вас надлежно, саопштите Вашу адресу 

боравка на подручју Савезне Републике Немачке.  Користите за то дигиталну пријаву која се 

налази под адресом:   https ://www.ei nrei s ea nmel dung.de, а при уласку у земљу носите са собом 

доказ о томе те га, на захтев, покажите превознику. При уласку у земљу ваздушним путем, долазећи 

изван територије Шенгенског простора1, доказ контролише, одступајући од наведног, орган 

којем је поверено вршење полицијске контроле међународног саобраћаја, а то је по правилу 

Савезна полиција (Bundespolizei). Надлежни орган здравства врши надзор да ли се 

придржавају обавазе из карантина; обавештења о томе можете наћи на интернету под 

адресом: https ://tool s .rki .de/pl ztool / 

 Уколико Вам је при уласку у земљу због недостатка техничке опреме или на основу техничких 

сметњи немогуће обавити дигиталну пријаву, дужни сте да испуните образац Пријава као 

надоместак и да га предате превознику, односно горе наведеном органу приликом граничне 

контроле.  

 За одређење групе лица, по одредбама из покрајинских прописа, важе изнимци од правила 

самоизолације у карантини. У то спадају, међу осталим, лица која улазе у Немачку у сврху 

пропутовања кроз њену територију. Карантин у трајању од 10 дана може се, по прописима 

покрајине, окончати најраније након истека петог дана, рачунато од дана уласка у земљу, 

прилагањем негативног резултата теста на заразу вирусом корона САРС-КоВ-2. 

 И поред негативног резултата теста дужни сте да се неодложно обратите за Вас надлежном органу 

здравства, ако се, у року од 10 дана након уласка у земљу, код Вас појаве типични симптоми заразе 

корона вирусом САРС-КоВ-2 (недостатак даха, ново настали кашаљ, повишена телесна температура 

или губитак чула мириса или укуса). 
 

Ваше Савезно министарство здравства 

 
 
 

 
 

 

1  Аустриј а , Белгиј а , Чешка  Република , Данска , , Естониј а , Финска , Француска , Грчка , Италиј а , Летониј а , Литваниј а , Луксембург , 

Мађарска , Малта , Немачка  Низоземска , Пољска , Португал, Словачка , Словениј а , Шпаниј а , Шведска   као и Исланд, Лихтенштај н, Норвешка  и 

Швај царска  

ИНТЕРНЕТ:  www.bundesgesundheitsministerium.de 
www.zusammengegencorona.de 
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