
Indicatii pentru persoanele care sosesc sau se reintorc in Schleswig-Holstein 
Ce trebuie sa ia in seama  cei care calatoresc?  

Incalcare Incadrarile amenzii 

Daca la sosirea sau la reintoarcerea  dumneavoastra dintr-o zona de risc incalcati regulile carantinei de 14 zile, in propria 
casa sau in alta locatie corespunzatoare... 500 € - 10.000 € 

Daca la sosirea sau la reintoarcerea dumneavoastra dintr-o zona de risc nu va deplasati direct spre casa sau spre o alta 
locatie corespunzatoare... 150 € - 3.000 € 

Daca, dupa sosirea sau reintoarcerea dumneavoastra dintr-o zona de risc, in perioada de carantina primiti vizita... 300 € - 5.000 € 

Daca, dupa sosirea sau reintoarcerea dumneavoastra dintr-o zona de risc, nu anuntati sau nu anuntati imediat Oficiul de 
sanatate publica in cauza... 150 € - 2.000 € 

Daca nu parasiti regiunea Schleswig-Holstein pe drumul cel mai direct, aflandu-va intr-o calatorie care a cuprins  o zona de 
risc... 150 € - 3.000 € 

Daca, dupa sosirea sau reintoarcerea dumneavoastra din calatorie aveti simtome de Corona si nu anuntati sau nu anuntati 
imediat Oficiul de sanatate publica, cat si in cazul simtomelor aparute mai tarziu... 300 € - 3.000 € 

La incalcarea masurilor de protectie , conform paragrafului 3 privind dispozitiile nationale in legatura cu 
masurile de carantina, se aplica urmatoarele amenzi  

Sa se deplaseze direct acasa sau spre alta locatie corespunzatoare.  

Sa ramana acasa sau in locatia corespunzatoare, in carantina, timp de 14 zile. 
In acest timp nu are voie sa primeasca vizita persoanelor care nu apartin casei.  

sau 

Sa contacteze Oficiul de sanatate publica local si sa-l informeze in legatura cu 
calatoria. 

In cazul simptomelor caracteristice unei infectii cu virusul Corona, sa informeze ime-
diat  Oficiul de sanatate publica local.  

Pentru a putea scurta cele 14 zile de carantina, trebuie sa prezentati Oficiului de sanatate 
publica local, doua teste negative.  

 Aceste teste, sunt, pentru dumneavoastra, gratuite.  

 La sosirea din calatorie, puteti sa apelati pentru aceasta, la punctele pentru testare.  

 Trebuie sa aveti in vedere ca, intre recoltarea materialului pentru probele primei si 
celei de-a doua testari, sa existe cel putin 5 zile.   

 Daca ati facut  primul test deja inainte de calatorie, nu este voie sa treaca mai mult de 
48 de ore intre rezultatul testului si sosirea din calatorie.  

 Intr-un asemenea caz, recoltarea materialului pentru cel putin una din cele doua probe 
ale testului, este permis sa se faca cel mai devreme dupa cinci zile dela sosirea din 
calatorie.  

 Important: Pana la prezentarea a doua teste  cu rezultate negative, ramane in vigoare 
obligativitatea carantinei. Alte informatii si date de contact a Oficiilor de sanatate publi-
ca locale,gasiti aici: www.schleswig-holstein.de/coronavirus-einreise  

In general, se recomanda, datorita pandemiei de Corona, ca acei calatori, care vin din strainatate, indiferent de sco-
pul calatoriei lor, sa contacteze directia de sanatate locala, la reintoarcere, pentru a clarifica daca este necesar sa fie 
luate si alte masuri.  
Este important ca dumneavoastra, inca inainte de calatoria dumneavoastra, sa va informati  daca, in momentul ince-
perii calatoriei, veniti dintr-o zona de risc, actuala. Zonele de risc interne cat si exceptiile se gasesc pe pagina de 
internet a Ministerului sanatatii (www.schleswig-holstein.de/msgjfs), zonele de risc din strainatate sunt de gasit pe 
pagina de internet a Institutului Robert Koch (www.rki.de).  
Pentru persoanele care calatoresc spre, sau persoanele care se reintorrc in Schleswig-Holstein, 
sunt in vigoare urmatoarele reguli obligatorii:  

Este nevoie sa faceti un test, gratuit, daca Oficiul de sanatate publica, la sosi-
rea din calatorie, ordona ca obligatoriu acest lucru ( Obligativitaea testului) 

http://www.schleswig-holstein.de/msgjfs
http://www.rki.de

