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De Coronaeinreiseverordnung geldt landelijk.
https://www.bundesgesundheitsministerium.de/service/gesetze-und-verordnungen/guv-19lp/coronaeinreisev.html
Registratie:
Iedereen die vanuit een gebied met hoge incidentie komt, moet zich registreren!
https://www.einreiseanmeldung.de/
Verplichting om te testen en bewijs te leveren:
Iedereen die vanuit een gebied met hoge incidentie binnenkomt en een verblijf van meer dan 72 uur
heeft, moet worden getest!
De volgende zijn vrijgesteld van de testplicht
• personen die alleen op doorreis zijn en de Bondsrepubliek Duitsland verlaten via
de snelste route, en
• in het geval van een verblijf van minder dan 72 uur en naleving van gepast
beschermings- en hygiëneconcepten voor personen die personen, goederen of
goederen over de grens over de weg, per spoor, per schip of door de lucht om professionele
redenen.
Anders moet het bewijs van een (PCR-, LAMP1-, TMA2-test (medisch certificaat of testresultaat in
Duits, Engels of Frans, papier of elektronisch) is vereist, die niet ouder mag zijn dan 48 uur.
Details op de homepage van de RKI:
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogebiete_neu.html
Quarantaine:
Of er een aanvullende quarantaineverplichting is, hangt af van de wet van de Bundesländer.
Enkele van de belangrijkste Bundesländer:
•

NRW

Er is geen quarantaineverplichting
voor personen die het land binnenkomen alleen voor doorreis, als ze het land verlaten
opnieuw via de snelste route, en voor een verblijf van minder dan 72 uur, personen die personen,
goederen of goederen over de grens over de weg, per spoor, per schip of door de lucht om
professionele redenen, en voor bemanningen van binnenschepen, mits de nodige
voorzorgsmaatregelen worden getroffen vermijd contact, in het bijzonder het afzien van
landbezoeken die niet absoluut zijn vereist. (zonder beperking van 72 uur)

•

Rheinland-Pfalz

Er is geen quarantaineverplichting voor personen die het land alleen voor doorreisdoeleinden
binnenkomen en weer verlaten door de snelste route, en personen die om beroepsredenen
personen, goederen of koopwaar vervoeren over de grens over de weg, per spoor, per schip of door
de lucht, op voorwaarde dat ze voldoen aan de toepasselijke eisen beschermings- en
hygiëneconcepten.
•

Hessen

Er is geen quarantaineverplichting voor personen die het land alleen op doorreis binnenkomen en
het snelst weer verlaten route, en voor bemanningen van binnenschepen, mits de nodige
voorzorgsmaatregelen worden getroffen vermijd contact, in het bijzonder het vermijden van
landbezoeken die niet absoluut zijn vereist.
•

Baden-Württemberg

Er is geen quarantaineverplichting voor personen die alleen op doorreis zijn en Baden-Württemberg
het snelst verlaten route, en voor een verblijf van minder dan 72 uur, onder voorbehoud van
naleving van passende bescherming en hygiëneconcepten, voor personen die personen, goederen of
goederen langs vervoeren over de weg, per spoor, per schip of door de lucht om professionele
redenen, en voor personen die personen, goederen of koopwaar over de weg, per spoor, over zee of
door de lucht vervoeren om werkgerelateerde redenen grensoverschrijdend (zonder beperking van
72 uur). Hier, de keuringseis is niet van toepassing op bemanningen van binnenschepen, mits dat er
basisvoorzorgsmaatregelen worden genomen om contact te vermijden, in het bijzonder het afzien
van landbezoeken die niet absoluut noodzakelijk zijn.
•

Bayern

Er is geen quarantaineverplichting voor personen die alleen op doorreis zijn en het land zo snel
verlaten als mogelijk, en voor personen die om beroepsredenen personen, goederen of koopwaar
vervoeren over de grens over de weg, per spoor, per schip of door de lucht.
•

Niedersachsen

Hier de regels voor een verblijf in een gebied met hoge incidentie in de afgelopen 14 dagen van
toepassing zijn! Er is geen quarantaineverplichting in het geval van een verblijf van minder dan 72
uur en naleving van gepaste beschermings- en hygiëneconcepten voor personen die personen,
goederen of koopwaar over de weg, per spoor, per schip of door de lucht op een
grensoverschrijdende basis voor professionals redenen, evenals werknemers van passagiersvervoer
door de lucht, het schip, het spoor of over de weg bedrijven. Voor personen die personen, goederen
of koopwaar vervoeren over de weg, per spoor, per schip of door de lucht op een niet-uitstelbare
grensoverschrijdende basis om werkgerelateerde redenen (zonder een 72-uurbeperking). In dit geval
is de keuringseis niet van toepassing op bemanningen van een binnenvaartschip of -tankschip, mits
ter voorkoming daarvan maatregelen worden genomen contact met andere personen, in het
bijzonder een afzien van landbezoeken die dat niet zijn absoluut nodig.
Bovendien geldt de quarantainevereiste niet voor personen die dat wel zijn vereist om
werkgerelateerde redenen door personenvervoer door de lucht, de scheepvaart, het spoor of de weg
bedrijven.

•

Sachsen-Anhaltt:

Er is geen quarantaineverplichting voor personen die Sachsen-Anhalt alleen voor doorreisdoeleinden
binnenkomen en de staat verlaten als zo snel mogelijk, en indien passende beschermings- en
hygiëneconcepten worden nageleefd, voor personen die personen, goederen of koopwaar over de
grens vervoeren om professionele redenen over de weg, per spoor, per schip of door de lucht.
Over het algemeen geldt het volgende:
De doorslaggevende factor is of u in een hoge mate van toeval bent geweest gebied in de afgelopen
10 dagen (14 dagen in Nedersaksen) en niet of u zijn daar rechtstreeks vandaan gekomen. Dus zelfs
als je ergens tussenin bent gebleven, allemaal regels voor toelating zijn van toepassing.
In het originele Duitse document (LINK naar pdf in bijlage) vindt u de volledige regels van alle
deelstaten over quarantaine:
Ondanks alle zorgvuldigheid kan niet worden gegarandeerd dat deze informatie geen fouten bevat
of onvolledigheid, daarom is aansprakelijkheid voor de inhoud uitgesloten.

