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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 10 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 поставяне под карантина, когато например човек принадлежи към 

определена професионална група или посещава семейния си партньор, който не живее в 
същото домакинство. За допълнителна информация и изключения, моля, направете справка 

със заповедта на Министерството по социалните въпроси на Баден-Вюртемберг относно 
карантината поради коронавируса при влизане в страната: https://www.baden-
wuerttemberg.de/de/service/aktuelle-infos-zu-corona/verordnung-fuer-ein-und-rueckreisende/. 

 

Важно: След влизане в страната от рисков район задължително трябва да се свържете със 

съответната служба за обществен ред. 

 

Който желае предварително да прекрати предписаната продължителност на карантината, 

след петия ден на карантината може да си направи тест за коронавирус и да го представи на 
Службата за обществен ред. Това медицинско свидетелство трябва да отговаря на 

изискванията на Robert Koch-Institut (Институт „Роберт Кох“). Тестът 

• трябва да е направен най-рано на петия ден след влизането в Германия, 

• трябва да се отнася за тестване за коронавирус (молекулярно-биологично тестване или 
антигенен тест) и 

• трябва да потвърждава, че няма показания за наличие на инфекция с коронавируса. 

Допълнителна информация относно теста ще намерите на главната страница на Robert Koch-

Institut: https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Tests.html 

 

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:  

https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogebiete_neu.html
https://www.baden-wuerttemberg.de/de/service/aktuelle-infos-zu-corona/verordnung-fuer-ein-und-rueckreisende/
https://www.baden-wuerttemberg.de/de/service/aktuelle-infos-zu-corona/verordnung-fuer-ein-und-rueckreisende/
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Tests.html
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1. Име и фамилия  
2. Дата на раждане  
3. Адрес в Хайлброн  
4. Информация за обратна връзка (имейл адрес или телефонен номер)  

5. Професионална дейност и работодател  

6. Дата на влизане в страната  
7. Страна, от която се пристига  
8. Причина за престоя в чужбина  
9. Здравословно състояние  

Допълнителна информация можете да получите на www.heilbronn.de/coronavirus от рубриката 

„Informationen zur Einreise aus einem Risikogebiet“(„Информация за влизане от рисков район“). 

http://www.heilbronn.de/coronavirus

