
   

COVID-19- INFORMAÇÃO (28.08.2020) 

 

 

1. INFORMAÇÃO PARA RETORNADOS  

 

Se regressar a Mannheim a partir de uma zona de risco, deve apresentar-se 

imediatamente à cidade de Mannheim! Por favor envie um e-mail 

imediatamente após o seu regresso para 

31corona@mannheim.de 

 

[ No e-mail, todas as pessoas da sua família/casa que entraram no país devem 

ser listadas: com nomes, com datas de nascimento, com data de entrada, se 

aplicável o número do voo, de que país/países regressou e onde permaneceu 

14 dias antes da entrada.  

A Cidade de Mannheim precisa do seu endereço electrónico, do seu endereço 

de casa (onde a quarentena está a decorrer) e, se possível, de um número de 

telefone para que o possam contactar rapidamente. ] 

 

2. ONDE E COMO FAZER O TESTE?  

 

O regulamento obriga as pessoas que entram na Alemanha provenientes de 

áreas de risco a fazer um teste corona quando entram na Alemanha. Em 

alternativa, aqueles que entram no país podem apresentar um resultado 

negativo no teste, que não deve ter mais de 48 horas.  

 

O teste deve ter sido realizado num Estado membro da União Europeia ou 

noutro laboratório listado pelo Instituto Robert Koch em www.rki.de/covid-19-

tests. O certificado do teste deve ser escrito em alemão ou inglês. 

Pode encontrar a formulação exacta do regulamento sobre a obrigação de 

ensaio das pessoas que entram em zonas de risco em 

 

https://www.bundesgesundheitsministerium.de/fileadmin/Dateien/3_Download

s/C/Coronavirus/Testpflicht_Risikogebiete_VO_BAnz_AT_070820.pdf  

HÁ UMA OBRIGAÇÃO DE TESTAR AS PESSOAS QUE ENTRAM A 

PARTIR DE ÁREAS DE RISCO. ENQUANTO NÃO HOUVER 

RESULTADO NEGATIVO NO TESTE, OS VIAJANTES DAS ÁREAS DE 

RISCO DEVEM ENTRAR NUMA QUARENTENA DE 14 DIAS. 

https://www.bundesgesundheitsministerium.de/fileadmin/Dateien/3_Downloads/C/Coronavirus/Testpflicht_Risikogebiete_VO_BAnz_AT_070820.pdf
https://www.bundesgesundheitsministerium.de/fileadmin/Dateien/3_Downloads/C/Coronavirus/Testpflicht_Risikogebiete_VO_BAnz_AT_070820.pdf


   

 

 

 Centros de testes com testes gratuitos em todos os aeroportos. 

 Centros de teste em algumas estações ferroviárias (por exemplo, Stuttgart) 

 Centros de ensaio em várias paragens de descanso ao longo das auto-

estradas após os postos de fronteira.  

 Marcação de consultas com médicos pela Kassenärztliche Vereinigung:  

Tel: 116117 (sem código de área) 

 Nenhum teste gratuito é garantido para viajantes (nenhum cidadão alemão ou 

pessoas residentes na Alemanha) que entrem na Alemanha. (Quaisquer 

custos incorridos devem ser suportados pelo viajante) 

 centro de testes na Clínica de Mannheim é exclusivamente para pessoas com 

sintomas.  

 
Independentemente de qualquer teste realizado, deve sempre apresentar-se à 
autoridade local 31corona@mannheim.de quando voltar a entrar no país a partir de 
uma zona de risco! 
 
Mais informações actualizadas em várias línguas podem também ser encontradas 
na página inicial da cidade de Mannheim em  
 
https://www.mannheim.de/de/informationen-zu-corona/informationen-in-
verschiedenen-sprachen  
 
 

Cuide de si e dos outros e mantenha-se saudável! 
 
 

 

ACTUALMENTE, SÃO OFERECIDOS TESTES GRATUITOS AOS 

VIAJANTES DE ÁREAS DE RISCO: 


