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Informații pentru intrarea în țară dintr-o zonă de risc 

Persoanele care intră în țară dintr-o zonă de risc și locuiesc în districtul Heilbronn sunt obligate să își 

anunțe sosirea în țară imediat după revenirea în Germania la Oficiul de ordine publică Heilbronn și să 

se deplaseze direct și să intre în carantină la domiciliu sau în alt spațiu de cazare adecvat. Carantina 
trebuie să aibă loc pentru o perioadă de 10 zile. În această perioadă nu este permisă primirea vizitelor 
de la persoane care nu locuiesc în aceeași gospodărie.  

La următorul link puteți afla care sunt țările care fac parte din zonele de risc: 
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogebiete_neu.html 

Persoanele nu trebuie să intre în carantină dacă, de ex., fac parte dintr-o anumită grupă profesională 

sau dacă își vizitează soțul/soția care nu locuiește în aceeași gospodărie. Informațiile suplimentare și 
derogările se găsesc în Ordonanța privind coronavirusul şi carantina la intrarea în țară, emisă de 

Ministerul pentru Afaceri Sociale al landului Baden-Württemberg: https://www.baden-
wuerttemberg.de/de/service/aktuelle-infos-zu-corona/verordnung-fuer-ein-und-rueckreisende/. 

 

Important: Este obligatoriu să notificați Oficiul de ordine publică competent imediat după 
sosirea în țară dintr-o zonă de risc. 

 

Cine dorește să suspende anticipat perioada de carantină instituită, poate să dispună efectuarea unui 
test pentru coronavirus începând cua cincea zi a carantinei, pe care să-l prezinte Oficiului de ordine 

publică. Această adeverință medicală trebuie să îndeplinească cerințele impuse de Institutul Robert 
Koch. Testul 

• trebuie să fi fost efectuat cel mai devreme în a cincea zi după intrarea în Germania, 
• trebuie să se bazeze pe o testare pentru coronavirus (testare de biologie moleculară sau test 

antigen) și 
• trebuie să confirme că nu există indicii privind existența unei infectări cu coronavirus. 

Mai multe informații despre test găsiți pe pagina principală a site-ului Institutului Robert Koch: 
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Tests.html 

 

Cum îmi anunț intrarea în țară la Oficiul de ordine publică Heilbronn? 

Notificarea Oficiului de ordine publică trebuie să se facă în scris la adresa de e-mail 
veranstaltungen@heilbronn.de. În e-mail trebuie anunțată fiecare persoană care a intrat în țară și 

care locuiește în districtul Heilbronn; în plus, trebuie comunicate următoarele informații la Oficiul de 
ordine publică:  

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. Prenumele și numele de familie  
2. Data nașterii  
3. Adresa din Heilbronn  
4. Datele de contact (adresă de e-mail sau număr de telefon)  

5. Activitatea profesională și angajatorul  

6. Data intrării în țară  
7. Țara din care ați sosit  
8. Motivul pentru șederea în străinătate  
9. Starea de sănătate  

Informații suplimentare obțineți la adresa www.heilbronn.de/coronavirus sub titlul „Informationen 

zur Einreise aus einem Risikogebiet” (Informații pentru intrarea în țară dintr-o zonă de risc). 

http://www.heilbronn.de/coronavirus

