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V-aţi întors dintr-o regiune de risc? 

  Testaţi-vă pentru coronavirus 

Testarea este obligatorie pentru persoanele care intră în ţară venind dintr-o 
regiune de risc. Dacă s-a făcut înainte de intrarea în Republica Federală 
Germania, testul de biologie moleculară nu trebuie să fie mai vechi de 48 de ore 
înainte de intrarea în ţară. Obligaţia de testare nu se aplică persoanelor care doar 
au tranzitat o regiune de risc, fără să se fi oprit pentru şedere în regiunea 
respectivă. 
 

 Izolare/carantină pentru o perioadă de 14 zile de la intrarea în ţară 

Imediat după intrarea în ţară trebuie să vă îndreptaţi, pe un drum direct, spre 
propriul domiciliu sau o altă locuinţă adecvată. În această perioadă nu aveţi voie 
să primiţi vizite de la persoane care nu fac parte din gospodăria dvs. 
 

 Contactaţi autoritatea competentă (e-mail la: 31corona@mannheim.de) 

Obligaţia de a anunţa autorităţile trebuie îndeplinită imediat după intrarea în ţară. 
 
Sunt necesare următoarele date de la toate persoanele care se întorc dintr-o 
regiune de risc: 
 

 Nume şi prenume 

 Data naşterii 

 Adresa (stradă, număr, cod poştal şi localitate) 

 Număr de telefon 

 Adresă de e-mail 

 Data intrării în ţară 

 Ruta călătoriei 

 Informaţii cu privire la existenţa simptomelor tipice pentru coronavirus, ca 

febră, tuse care nu s-a mai manifestat înainte, pierderea mirosului sau a 

gustului ori dificultate în respiraţie. 

 Certificat medical (rezultatul testului pentru coronavirus) cel mai târziu la 

14 zile de la intrarea în ţară. 

 

Imediat ce se prezintă un rezultat negativ al testului şi nu există simptome 
specifice coronavirusului, izolarea/carantina de 14 zile se consideră încheiată în 
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virtutea legii. În acest caz nu se eliberează certificat pentru scutirea de 
izolare/carantină. 

 

Încălcările Regulamentului “Coronavirus” privind intrarea în ţară şi 
carantina se sancţionează cu amendă. 

 

Regulamentul actual al Ministerului Protecţiei Sociale privind măsurile de 
carantinare pentru persoanele care intră în ţară şi pentru turiştii care se întorc în 
ţară, în scopul limitării virusului SARS-CoV-2 (Regulament “Coronavirus” privind 
intrarea în ţară, carantina şi testarea – CoronaVO EQT) se poate consulta la 
adresa https://www.baden-wuerttemberg.de/de/service/aktuelle-infos-zu-
corona/verordnung-fuer-ein-und-rueckreisende/.  
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