
Скъпи родители, скъпи ученици и ученички,  
 
След края на летните ваканции Ви молим да спазвате действащите правила за 
карантина след завръщане от пътувания в чужбина преди да тръгнете на училище 
 
От 1.08.2021 г. (първоначално до 30.09.2021 г.) се прилагат следните законови 
изисквания: Хората, които са пребивавали в чужбина и са на възраст над 12 години, 
трябва, независимо от вида транспорт (самолет, влак, кола и др.) и Независимо дали е 
имало предишен престой в зона с висок риск или с вирусни варианти, трябва да имат 
отрицателен резултат от тест, доказателство за ваксинация или доказателство за 
възстановяване при влизане. Децата на възраст под 12 години са освободени от 
задължението да предоставят доказателства. Такива доказателства може да бъдат 
поискани при проверка на трансграничния транспорт към Германия от Федералната 
полиция или компетентния орган. Пътниците с въздушен транспорт трябва да 
представят доказателствата на превозвача преди заминаването си. 
 
Хората, които са пребивавали в рискова зона през десетте дни преди влизането си, за 
които е установено, че имат особено висок риск от инфекция с коронавирус, тъй като 
 
• Има особено висока честота на разпространение на коронавирус в тази рискова зона 
(зона с висока честота), или 
 
• Някои варианти на коронавирус са се разпространили широко в тази рискова зона 
(зона на вирусния вариант), 
 
трябва незабавно да се отправят на карантина у дома си. 
 
Кои зони трябва да бъдат класифицирани като зони с висока честота на 
разпространение или зони с варианти на вируса може да бъдат намерени на интернет 
страницата на Института Робърт Кох (www.rki.de/risikogebiete) 
 
В случай на предишни престои в зона с висок риск, времето за изолация обикновено е 
десет дни; в случай на предишни престои в зона на вариант на вируса, това 
обикновено са четиринадесет дни. По време на карантината не е позволено - дори за 
ученици и ученички - да се напускат къщата или жилището и да се приемат 
посетители. Не забравяйте: Тази мярка е за защита на Вашето семейство, съседи и 
всички останали около Вас. Нарушенията на правилата за карантина могат да бъдат 
наказвани с глоби. 
 
Моля, информирайте училището за продължителността на карантинната мярка. 
Учениците и ученичките в карантина участват в дистанционно обучение по време на 
карантината. 
 
Прекратяване на карантината от зони с висок риск: Домашната карантина може да 
бъде прекратена преждевременно, ако са представени доказателства за 
възстановяване, сертификат за ваксинация или сертификат за отрицателен тест чрез 
входния портал на Федерална република Германия на адрес 
www.einreiseanmeldung.de. Карантината приключва в момента на предаването. Ако 
сертификат за възстановяване или ваксинация е представен преди влизане, не се 
изисква карантина. В случай на представяне на сертификат за възстановяване или 
ваксинация, лежащия в основата за това тест може да е бил извършен не по -рано от 
пет дни след влизането. За деца, които все още не са навършили дванадесет години, 
карантината завършва автоматично пет дни след влизането. 
 
 

http://www.rki.de/risikogebiete
https://www.einreiseanmeldung.de/


След престоя в зоните с варианти на вируса, карантината обикновено продължава 
14 дни. Ако статуса на засегнатата от този вирус зона бъде понижена по време на 
карантинния период в Германия, правилата на този тип зона се прилагат при 
прекратяване на изолацията. 
 
Който идва от зона с висок риск, той може да се тества от петия ден от десетдневната 
карантина. Това не е възможно при влизане от зоната на вирусния вариант, 
карантината тук винаги продължава 14 дни. 
 
Допълнителна информация относно настоящите изисквания за влизане може да бъде 
намерена на следната интернет страница: 
https://www.bundesgesundheitsministerium.de/coronavirus-infos-reisen/faq-tests-
einreisen.html 
 
Съгласно § 176 от Закона за училищата в Долна Саксония (NSchG), действа 
неправилно този, който умишлено и по непредпазливост не посещава задължителното 
училищно обучение. Всеки, който пътува до засегнатите страни, след като са 
определени като зони с висок риск или зони на вариант навируса, е отговорен за 
последващото нарушение на задължителното образование. В този случай може да 
бъде наложена глоба. Ако класификацията се промени по време на ваканцията, по 
същество се приема че няма умишлено нарушение. 
 
Като предпазна мярка бихме искали да отбележим, че тази информация се основава 
на приложимите разпоредби на Закона за защита от инфекции (IfSG) и влезлия в сила 
на 1.08.2021 г Регламент за влизане поради коронавируса. Как ще продължи правната 
ситуация не е предвидимо, тъй като това до голяма степен ще зависи от по -
нататъшното развитие на инфекциозния процес. 
 
Следното важи за влизане в Германия 
от 1. август 2021 г. 

  Дигитална 
регистрация за 

влизане 

Отрицателен 
тест 

Карантина 

От зона 
без риск  

Ваксиниран/ 
визстановен 

не не не 

Неваксиниран не да не 

Деца под 12 г. не не не 

От зона 
с висок 
риск 

Ваксиниран/ 
визстановен 

да не не 

Неваксиниран  да да 10 дни* 

Деца под 12 г. да не 5 дни 

Зона с 
варианти 
на вируса 

Ваксиниран/ 
визстановен 

да да 14 дни** 

Неваксиниран да да 14 дни 

Деца под 12 г. да не 14 дни 

 

*  Скъсяване на срока  възможно след 5 дни.  
** Изключение: Имунното вещество предпазва от вирусния вариант. 
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