
   

COVID-19-Informacje (28.08.2020) 

 

 

1. INFORMACJE DLA OSÓB POWRACAJĄCYCH  

 

W przypadku powrotu do Mannheim z obszaru ryzyka należy niezwłocznie 

zgłosić się do odpowiednich organów miasta Mannheim! Proszę wysłać e-mail 

bezpośrednio po powrocie do: 31corona@mannheim.de 

 

[ W wiadomości e-mail należy wymienić wszystkie osoby należące do 

rodziny/gospodarstwa domowego, które przyjechały z danego kraju: z 

nazwiskami, datami urodzenia, datą wjazdu, w stosownych przypadkach 

numerem lotu, z którego kraju/krajów wróciłeś i gdzie przebywałeś 14 dni 

przed wjazdem.  

Placówka służby zdrowia w Mannheim potrzebuje Twojego adresu e-mail, 

Twojego adresu zamieszkania (gdzie odbywa się kwarantanna) oraz, jeśli to 

możliwe, numeru telefonu, aby móc się z Tobą szybko skontaktować. ] 

 

2. GDZIE I JAK GO PRZETESTOWAĆ?  

 

Rozporządzenie nakłada na osoby wjeżdżające do Niemiec z obszarów 

ryzyka obowiązek poddania się testowi na koronawirusa przy wjeździe do 

Niemiec. Alternatywnie, osoby te mogą przedstawić negatywny wynik testu, 

który nie może być starszy niż 48 godzin.  

 

Badanie musi być przeprowadzone w jednym z państw członkowskich Unii 

Europejskiej lub w innym laboratorium wymienionym przez Instytut Roberta 

Kocha na stronie www.rki.de/covid-19-tests. Świadectwo badania musi być 

napisane w języku niemieckim lub angielskim. 

ISTNIEJE OBOWIĄZEK TESTOWANIA OSÓB WJEŻDŻAJĄCYCH DO 

NIEMIEC Z OBSZARÓW RYZYKA. DOPÓKI WYNIK TESTU NIE BĘDZIE 

NEGATYWNY, PODRÓŻNI Z OBSZARÓW RYZYKA MUSZĄ PRZEJŚĆ 

14-DNIOWĄ KWARANTANNĘ. 



   

Dokładne brzmienie rozporządzenia w sprawie obowiązku przeprowadzania 

badań przez osoby przyjeżdżające z obszarów zagrożonych znajduje się na 

stronie internetowej pod adresem: 

 

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

s/C/Coronavirus/Testpflicht_Risikogebiete_VO_BAnz_AT_070820.pdf  

 

 

 

 Centra testowe z bezpłatnymi testami na wszystkich lotniskach. 
 Centra testowe na niektórych stacjach kolejowych (np. Stuttgart) 
 Ośrodki testowe na różnych przystankach wypoczynkowych wzdłuż autostrad  

w pobliżu przejść granicznych.  
 Ustalanie terminów wizyt u lekarzy przez Kassenärztliche Vereinigung: Tel: 

116117 (bez numeru kierunkowego) 
 Podróżującym (nie będącym obywatelami niemieckimi ani osobami 

zamieszkałymi w Niemczech) wjeżdżającym do Niemiec nie gwarantuje się 
bezpłatnego badania. (Ewentualne koszty muszą być ponoszone przez 
podróżnego) 

 Centrum badań w Klinice w Mannheim jest przeznaczone wyłącznie dla osób 
z objawami.  

 
Niezależnie od wszelkich przeprowadzonych testów, należy zawsze zgłosić się do 
władz lokalnych 31corona@mannheim.de przy ponownym wjeździe do kraju z 
obszaru ryzyka! 
 
Dalsze aktualne informacje w różnych językach można znaleźć również na stronie 
internetowej miasta Mannheim pod adresem: 
 
https://www.mannheim.de/de/informationen-zu-corona/informationen-in-
verschiedenen-sprachen  
 
 

Dbaj o siebie i innych i bądź zdrowy! 
 

 

OBECNIE PODRÓŻNYM Z OBSZARÓW RYZYKA OFEROWANE SĄ 

BEZPŁATNE TESTY: 


