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Voorschriften voor reizigers naar
Duitsland in verband met het
coronavirus SARS-CoV-2 / COVID-19

www.bundesgesundheitsministerium.de
www.zusammengegencorona.de

Geachte reizigers,
Hartelijk welkom in Duitsland! Gelieve nota te nemen van de volgende belangrijke informatie:

__

 Als u vanuit het buitenland de Bondsrepubliek Duitsland inreist en binnen 10 dagen vóór uw
binnenkomst in een risicogebied bent geweest, bent u volgens de wetgeving van de betreffende
deelstaat in de regel verplicht onmiddellijk na uw binnenkomst linea recta naar uw eigen huis of een
andere geschikte accommodatie te gaan en gedurende een periode van 10 dagen na uw binnenkomst
permanent daar te blijven (quarantaine). Niet-naleving hiervan kan als overtreding met een boete van
maximaal 25.000 euro worden vervolgd.
 Een risicogebied is een land of een regio buiten de Bondsrepubliek Duitsland, waarin ten tijde van
binnenkomst in de Bondsrepubliek Duitsland sprake is van een verhoogd risico op besmetting met het
coronavirus SARS-CoV-2. Lijst van risicogebieden: https://www.rki.de/risikogebiete
 Al voordat u het land binnenkomt, moet u zich op https://www.einreiseanmeldung.de registreren en
de bevestiging bij binnenkomst bij u hebben. De bevestiging wordt door uw vervoerder en eventueel
ook door de politie in het kader van een inreiscontrole gecontroleerd; daarnaast voert de politie ook
controles uit in het kader van haar taken als grenspolitie (bijvoorbeeld bij inreizen over land).

__

 Als u door gebrek aan de daarvoor benodigde technische apparatuur of door een technische storing
geen digitale inreisaanmelding kunt indienen, moet u in plaats daarvan een vervangende verklaring
invullen. Raadpleeg de instructies in de vervangende verklaring om te weten te komen waar u deze dient
in te leveren (bijvoorbeeld bij de vervoerder of bij Deutsche Post E-POST Solutions GmbH, 69990
Mannheim).
 Bovendien moet u uiterlijk 48 uur na binnenkomst beschikken over een testbewijs en dit aan de
bevoegde autoriteit overleggen als deze daar binnen 10 dagen na binnenkomst om vraagt. Als bewijs
geldt een medisch attest of een testresultaat waaruit blijkt dat er geen sprake is van besmetting met het
coronavirus SARS-CoV-2. Reizigers die per vliegtuig Duitsland binnenkomen, dienen nota te nemen van
de verplichting om een negatief testresultaat te laten zien voordat ze aan boord gaan, ongeacht of ze in
een risicogebied zijn geweest.
 Als u uit een gebied komt waar het risico op besmetting met SARS-CoV-2 bijzonder groot is , moet u
zich vóór uw vertrek laten testen, aangezien u bij inreis op verzoek van de bevoegde autoriteiten of de
politie een bewijs moet kunnen overleggen. Indien u gebruik maakt van een vervoerder, moet u het
bewijs al vóór vertrek aan uw vervoerder overhandigen. Hoogrisicogebieden zijn gebieden waarin op
grond van de verspreiding van mutaties van het virus of wegens bijzonder hoge incidenties sprake is van
een extra hoog besmettingsrisico. Deze gebieden worden ook gepubliceerd op de bovengenoemde
website van het Robert Koch Institut.
 Gelieve ten aanzien van de quarantaineverplichting de voor u geldende wetgeving van de betreffende
deelstaat in acht te nemen en bedenk dat de quarantaine van 10 dagen gewoonlijk op zijn vroegst na de
vijfde dag na binnenkomst door een negatief testresultaat kan worden beëindigd.
 Ook als het testresultaat negatief is, bent u verplicht onmiddellijk contact op te nemen met de voor u
bevoegde gezondheidsdienst (https://tools.rki.de/PLZTool/en-GB) als u binnen 10 dagen na
binnenkomst typische symptomen (kortademigheid, nieuwe hoest, koorts of reuk- of smaakverlies) van
een infectie met het coronavirus SARS-CoV-2 vertoont.
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