Информация за влизане в страната от рисков район
Лица, които влизат в страната от рисков район и живеят в окръг Хайлброн, са задължени да се
свържат със Службата за обществен ред в Хайлброн веднага след повторно влизане в
Германия и директно да се подложат на карантина в своя дом или в друго подходящо
помещение. Карантината трябва да се проведе за период от 14 дни. През това време не можете
да приемате посетители, които не са членове на Вашето домакинство.
Можете да проверите кои държави са включени в рисковите райони на следния адрес:
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogebiete_neu.html
Не е необходимо да провеждате карантина, ако принадлежите към определена професионална
група или ако можете да представите медицинско свидетелство на немски или английски език
в Службата за обществен ред. Медицинското свидетелство трябва




да се отнася за тест за коронавирус (молекулярно-биологично изследване),
направен в страна членка на Европейския съюз или в друга страна, обявена от института
„Робърт Кох“ , който
трябва да е направен до 48 часа преди влизането на територията на Федерална
Република Германия.

За повече информация, моля, направете справка със заповедта на Министерството на
социалните въпроси на Баден-Вюртемберг относно карантината във връзка с коронавирус при
влизане в страната: https://www.baden-wuerttemberg.de/de/service/aktuelle-infos-zucorona/verordnung-fuer-ein-und-rueckreisende/. В раздел 2 са изброени професионалните групи,
които няма нужда да спазват карантина.
Как да докладвам за повторното си влизане в страната пред Службата за обществен ред?
Известието до Службата за обществен ред трябва да бъде направено в писмена форма до
имейл адрес veranstaltungen@heilbronn.de . Всяко лице, влязло в страната заедно с Вас, което
живее в окръг Хайлброн, трябва да бъде докладвано в имейла, като следната информация
също трябва да бъде предоставена на Службата за обществен ред:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Име и фамилия
Дата на раждане
Адрес в Хайлброн
Информация за обратна връзка (имейл адрес или телефонен номер)
Професионална дейност и работодател
Дата на влизане в страната
от коя държава идвате
причина за престоя в чужбина
здравословно състояние

Повече информация можете да намерите на адрес www.heilbronn.de/coronavirus в рубриката,
озаглавена “Правила за влизане и завръщане на територията на страната”.
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