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Nowe Obostrzenia w Niemczech 

 

I. OBOWIĄZEK TESTOWANIA 

 

Od dnia 11.01.2021 r. (w niektórych krajach 

związkowych już wcześniej) obowiązuje 

obowiązek wykonania testu na COVID-19 przez 

osoby, które w ciągu ostatnich 10 dni przebywały 

w terenie zwiększonego ryzyka zakażeniem 

wirusem (np. Polska) lub na terenie występowania 

zmutowanej odmiany wirusa (Wielka Brytania, 

Irlandia Północna, RPA). Test należy wykonać 

bezpośrednio po przyjeździe lub jeszcze przed 

wjazdem do Niemiec, w kraju zagrożenia. W 

przypadku wykonania testu przed wjazdem do 

Niemiec, test ten nie może być przeprowadzony 

wcześniej niż  48h przed przyjazdem.  

  

Po przyjeździe, podróżujący co do zasady 

zobowiązany jest do odbycia 10 dniowej 

kwarantanny, przy czym po pięciu dniach może on 

wykonać drugi test. W przypadku ujemnego 

wyniku testu, okres kwarantanny ulega skróceniu. 

Wyniki testu przedstawia się właściwemu 

urzędowi w przypadku otrzymania  wezwania. 

 

II. WYMOGI DOTYCZĄCE TESTU 

 

Test musi spełniać wymogi określone przez 

Instytut Roberta Kocha (RKI). W przypadku 

pierwszego testu, obecnie uznawane są testy 

zarówno PCR, jak i tzw. szybkie testy antygenowe 

o czułości ≥ 80 procent i swoistości ≥ 97 procent. 

W przypadku drugiego testu uznawany jest 

wyłącznie wynik testu PCR. Wyniki badania 

mogą zostać sporządzone w formie papierowej lub 

elektronicznej w języku niemieckim, angielskim 

lub francuskim. Wskazujemy, że za złamanie 

przepisów grożą grzywny w wysokości do 25.000 

EUR. 

 

 

 

 

 

 

III. KOGO OBOWIĄZEK TESTU NIE 

OBEJMUJE? 

 

Rozporządzenie Coronavirus-Einreiseverordnung 

z dnia 13.01.2021 r., obowiązujące na poziomie 

federalnym, przewiduje wyjątki w zakresie 

podmiotów zwolnionych z  obowiązku wykonania 

testu. Z tego obowiązku zwolnieni są m.in. 

pracownicy transgraniczni tj. Grenzpendler i 

Grenzgänger, osoby przebywające w Niemczech 

krócej niż 72h z powodów rodzinnych (np. 

odwiedziny członków rodzin pierwszego stopnia). 

 

Zaznacza się jednak, że wymieniony w 

Rozporządzeniu katalog wyjątków może zostać 

ograniczony lub rozszerzany przez przepisy 

poszczególnych krajów związkowych. 

Rekomenduje się sprawdzenie regulacji 

wewnętrznej kraju związkowego lub kontakt z 

odpowiedzialnym urzędem, celem weryfikacji 

przepisów obowiązujących w miejscu przyjazdu. 

 

IV. PLANOWANE ZMIANY 

 

Aktualnie obowiązujące w krajach związkowych 

przepisy w zakresie obowiązków kwarantanny i 

wykonania testu na koronawirusa SARS-CoV-2  

obowiązują do dnia 31.01.2021 r.  Wskazuje się 

jednak, że część krajów związkowych, tj. Bawaria 

i Saksonia jeszcze w styczniu 2021 r. ma zamiar 

wprowadzić obowiązek cotygodniowego 

testowania dla pracowników transgranicznych. Z 

tego względu rekomendowane jest śledzenie na 

bieżąco zmian w przepisach federalnych i 

poszczególnych krajów związkowych.  
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