Drodzy rodzice, drodzy uczniowie i uczennice,

po zakończeniu wakacji letnich prosimy o przestrzeganie przed powrotem do szkoły zasad
kwarantanny, które obowiązują po powrocie z wyjazdów zagranicznych.
Od 01.08.2021 (wstępnie do 30.09.2021) obowiązują następujące wymogi prawne: Osoby,
które przebywały za granicą i są starsze niż 12 lat, muszą co do zasady przy wjeździe do
Niemiec posiadać poświadczenie negatywnego wyniku testu, poświadczenie szczepienia lub
poświadczenie statusu ozdrowieńca, niezależnie od użytego środka komunikacji (samolot,
pociąg, samochód itd.) i niezależnie od tego, czy wcześniej przebywały na obszarze
wysokiego ryzyka czy też na obszarze występowania wariantów wirusa. Dzieci poniżej 12.
roku życia zwolnione są z tego obowiązku. Poświadczenie to może być wymagane przez
policję federalną lub odpowiednie organa podczas kotroli ruchu transgranicznego przy
wjeździe do Niemiec. Osoby podróżujące samolotem muszą przedłożyć odpowiednie
poświadczenie przewoźnikowi przed odlotem.
Osoby, które w ciągu ostatnich 10 dni przed wjazdem do Niemiec przebywały na obszarze
ryzyka, dla którego stwierdzono szczególnie wysokie ryzyko zarażenia koronawirusem,
ponieważ:
 na tym obszarze ryzyka występuje szczególnie wysoka zapadalność na koronawirusa
(obszar wysokiego ryzyka), lub
 na tym obszarze ryzyka rozpowszechnione są określone warianty koronawirusa (obszar
występowania mutacji wirusa)
muszą niezwłocznie poddać się kwarantannie domowej.
Informacje o tym, które obszary zostają zaklasyfikowane jako obszary wysokiego ryzyka lub
obszary występowania mutacji wirusa, można codziennie znaleźć na stronie internetowej
Instytutu Roberta Kocha (www.rki.de/risikogebiete).
W przypadku pobytu na obszarze wysokiego ryzyka okres izolacji wynosi z zasady dziesięć
dni, w przypadku pobytu na obszarze występowania mutacji wirusa z zasady czternaście
dni. Podczas kwarantanny niedozwolone jest – także w przypadku uczennic i uczniów –
opuszczanie domu czy mieszkania oraz przyjmowanie gości. Proszę pamiętać: te środki
mają na celu ochronę Waszej rodziny, sąsiadów i wszystkich pozostałych osób w Waszym
otoczeniu. Naruszenie zasad kwarantanny może być karane grzywną.
Proszę poinformować szkołę o czasie trwania kwarantanny. Uczennice i uczniowie objęci
kwarantanną biorą w tym czasie udział w nauczaniu zdalnym.
Zakończenie kwarantanny w przypadku obszaru wysokiego ryzyka: kwarantanna domowa
może zostać zakończona wcześniej jeżeli za pośrednictwem portalu wjazdów do Republiki
Federalnej www.einreiseanmeldung.de przedłożone zostanie poświadczenie statusu
ozdrowieńca, poświadczenie szczepienia lub poświadczenie negatywnego wyniku testu.
Kwarantanna kończy się z chwilą przedłożenia poświadczeń. O ile poświadczenie o statusie
ozdrowieńca lub poświadczenie szczepienia zostanie przedłożone przed wjazdem do

Niemiec, kwarantanna nie jest konieczna. W przypadku testu należy przedłożyć wynik testu
wykonanego najwcześniej pięć dni po wjeździe. W przypadku dzieci, które nie ukończyły
jeszcze dwunastego roku życia, kwarantanna kończy się automatycznie po pięciu
dniach od wjazdu.
Po pobycie na obszarze występowania mutacji wirusa kwarantanna trwa co do zasady 14
dni. Jeżeli podczas trwania kwarantanny w Niemczech obszar występowania wirusa zostanie
przeniesiony do niższej klasy, zakończenie izolacji następuje według przepisów
obowiązujących dla tego typu obszaru.
Zatem osoby, które przybyły z obszaru wysokiego ryzyka, mogą po przeprowadzeniu testu
wyjć z dziesięciodniowej kwarantanny od jej piątego dnia. W przypadku przyjazdu z obszaru
występowania mutacji wirusa nie jest to możliwe – kwarantanna zawsze trwa 14 dni.
Więcej informacji na temat aktualnych uregulowań dotyczących wjazdów można znaleźć na
stronie
internetowej:
https://www.bundesgesundheitsministerium.de/coronavirus-infosreisende/faq-tests-einreisende.html

Zgodnie z § 176 Dolnosaksońskiej Ustawy Szkolnej (NSchG) osoba, która rozmyślnie i przez
zaniedbanie nie dopełnia obowiązku szkolnego, popełnia wykroczenie administracyjne.
Zatem kto wyjeżdża do kraju uznanego za obszar wysokiego ryzyka lub obszar
występowania mutacji wirusa po ogłoszeniu tej kwalifikacji, ponosi winę za późniejsze
naruszenie obowiązku szkolnego. W takim przypadku może grozić grzywna. O ile
kwalifikacja zostaje zmieniona w trakcie trwania wyjazdu, z zasady nie występuje zawinione
naruszenie przepisów.

Zwracamy zapobiegawczo uwagę na fakt, że niniejsze informacje oparte są na aktualnych
przepisach Ustawy o Ochronie przed Zakażeniami (IfSG) oraz na rozporządzeniu o
wjazdach do Niemiec w czasie pandemii koronawirusa, które weszło w życie 01.08.2021. Nie
można przewidzieć, jaka będzie w przyszłości sytuacja prawna, ponieważ będzie to w dużej
mierze zależało od dalszego rozwoju infekcji.
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* Możliwe skrócenie po 5 dniach.
**Wyjątek: Szczepionka chroni przed dominującym wariantem wirusa.

