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WAŻNE ZMIANY ZASAD WJAZDU DO NIEMIEC 

 
Od 1 sierpnia 2021 r. (niedziela) ulegają 

zmianie zasady wjazdu do Niemiec. Poniżej 

przedstawiamy Państwu najważniejsze 

informacje związane z nowymi zasadami.  

I. Zniesienie obszarów zwykłego 

ryzyka   

Nowa regulacja zakłada tylko dwie 

kategorie obszarów ryzyka: obszary 

wysokiego ryzyka (Hochrisikogebiete) 

i obszary występowania zmutowanych 

wariantów wirusa (Virusvariantengebiete). 

Oznacza to, że tzw. zwykłe obszary ryzyka 

(Risikogebiet) zostały zniesione. 

Polska obecnie nie jest zaliczana do 

żadnego z ww. obszarów, jednak w każdej 

chwili może się to zmienić. Jeżeli status 

Polski zostanie zmieniony poinformujemy 

Państwa.  

Poniżej przedstawiamy obowiązki 

wjazdowe dotyczące osób, które wjeżdżają 

do Niemiec z Polski.  

II. Obowiązek wykonania testu 

przed wjazdem 

Przy wjeździe do Niemiec każda osoba 

powyżej 12 r.ż. ma obowiązek okazania 

negatywnego wyniku testu na 

koronawirusa. Test trzeba zatem wykonać 

przed, a nie dopiero po wjeździe do 

Niemiec. 

Obowiązek ten dotyczy wszystkich 

podróżnych, bez względu na to, czy 

wjeżdżają z obszaru zaklasyfikowanego 

jako obszar ryzyka czy nie, oraz niezależnie 

od środka transportu, którym się poruszają. 

Dotychczas taki obowiązek obowiązywał 

wyłącznie osoby podróżujące samolotem. 

III. Zwolnienie z obowiązku 

wykonania testu 

Z obowiązku wykonania testu przed 

wjazdem zwolnione są m.in. osoby 

zaszczepione i ozdrowieńcy. 

Bez zmian pozostaje definicja osoby 

zaszczepionej i ozdrowieńca. Osoby te muszą 

posiadać przy sobie dokument potwierdzający 

ich status.  

IV. Brak obowiązku wypełnienia 

deklaracji wjazdu i poddania się 

kwarantannie 

Zgodnie z nową regulacją, obowiązek: 

wypełnienia cyfrowej deklaracji wjazdu 

oraz poddania się kwarantannie 

(z wyłączeniem osób zaszczepionych 

i ozdrowieńców) dotyczy tylko osób, które 

w okresie 10 dni przed wjazdem do Niemiec 

przebywały w obszarze wysokiego ryzyka 

lub strefie występowania zmutowanych 

wariantów wirusa. Nie dotyczy więc on 

osób, które 10 dni przed przyjazdem 

przebywały w Polsce.   
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