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Informacje dotyczące przybycia z obszarów objętych ryzykiem 

Osoby przybywające na teren Niemiec z obszarów objętych ryzykiem i mieszkające w powiecie 

miejskim Heilbronn, mają obowiązek natychmiast po powrocie do Niemiec zgłosić się w Ordnungsamt 

(Urzędzie ds. Porządku i Bezpieczeństwa Publicznego) w Heilbronn i udać się bezpośrednio do domu 
lub innego, odpowiedniego miejsca zakwaterowania, aby poddać się kwarantannie. Kwarantanna 
musi być prowadzona przez okres 10 dni. W tym czasie nie wolno przyjmować żadnych wizyt ze strony 

osób, które nie należą do własnego gospodarstwa domowego.  

O tym, które kraje należą do obszarów objętych ryzykiem, można dowiedzieć się pod poniższym 

linkiem: https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogebiete_neu.html 

Kwarantanny nie trzeba przechodzić, jeżeli na przykład należy się do określonej grupy zawodowej lub 
odwiedza się współmałżonka, który nie mieszka w tym samym gospodarstwie domowym. Dalsze 

informacje i uregulowania wyjątków zamieszczone są w rozporządzeniu Ministerstwa Spraw 
Społecznych Badenii-Wirtembergii w sprawie wprowadzenia kwarantanny wjazdowej: 
https://www.baden-wuerttemberg.de/de/service/aktuelle-infos-zu-corona/verordnung-fuer-ein-und-

rueckreisende/. 

Ważna informacja: Natychmiast po przybyciu z obszaru objętego ryzykiem, należy zgłosić się do 
właściwego Ordnungsamt (Urzędu ds. Porządku i Bezpieczeństwa Publicznego). 

Każda osoba, która chciałaby przedwcześnie zakończyć nałożony okres kwarantanny, może od 

piątego dnia kwarantanny przeprowadzić test na obecność koronawirusa i przedłożyć go w 
Ordnungsamt (Urzędzie ds. Porządku i Bezpieczeństwa Publicznego). Takie zaświadczenie lekarskie 

musi spełniać wymagania Instytutu Roberta Kocha. Test 

• nie może zostać przeprowadzony wcześniej niż piątego dnia po przybyciu na teren Niemiec, 

• musi odnosić się do badań na obecność koronawirusa (przeprowadzanych za pomocą biologii 
molekularnej lub antygenowych) oraz 

• musi potwierdzać, że nie daje żadnych dowodów na pojawienie się infekcji koronawirusem. 

Dalsze informacje na temat testu można znaleźć na stronie internetowej Instytutu Roberta Kocha: 

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

 

Jak mam moje przybycie ponowne zgłosić w Ordnungsamt (Urzędzie ds. Porządku i 

Bezpieczeństwa Publicznego) Heilbronn? 

Zgłoszenie do Ordnungsamt (Urzędu ds. Porządku i Bezpieczeństwa Publicznego) musi być dokonane 

pisemnie drogą mailową i skierowane na adres poczty elektronicznej veranstaltungen@heilbronn.de. 
Drogą mailową należy zgłosić każdą osobę, która przybyła razem i mieszka na terenie powiatu 

miejskiego Heilbronn. Ponadto należy przekazać do Ordnungsamt (Urzędu ds. Porządku i 
Bezpieczeństwa Publicznego) następujące informacje:  

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
mailto:veranstaltungen@heilbronn.de
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1. imię i nazwisko  
2. datę urodzenia  
3. adres w Heilbronn  
4. dane kontaktowe (adres mailowy lub numer telefonu)  

5. rodzaj działalności zawodowej i pracodawcę  

6. datę przybycia  
7. nazwę kraju, z którego nastąpił przyjazd  
8. powód pobytu za granicą  
9. stan zdrowia  

Dalsze informacje dostępne są na stronie internetowej www.heilbronn.de/coronavirus w zakładce  

„Informationen zur Einreise aus einem Risikogebiet“ (Informacje dotyczące przybycia z obszarów 

objętych ryzykiem). 

http://www.heilbronn.de/coronavirus

