Polnisch - Informationen zu den Corona-Regelungen
Informacje o zasadach obowiązujących w związku z pandemią koronawirusa
(stan na: kwiecień 2022)
Informacje na temat szczepienia, testów i środków ochrony:

Aktualne zasady w związku z pandemią koronawirusa:
Obowiązek noszenia maseczek ochronnych

Nakaz noszenia maseczek FFP2 obowiązuje w placówkach medycznych i opiekuńczych, domach
opieki, gabinetach lekarskich oraz w transporcie zbiorowym.
W obiektach gastronomicznych i sklepach, a także w firmach i instytucjach wymóg noszenia
maseczek nadal może być ujęty w regulaminie wewnętrznym.
Kontynuacja wspólnych działań przeciwko koronawirusowi:

Pomimo tego, że obowiązek noszenia maseczek w wielu miejscach został zniesiony, prosimy
o dalszą ochronę osób należących do grupy ryzyka poprzez zachowywanie dystansu społecznego
oraz dobrowolne zasłanianie nosa i ust w miejscach, gdzie zachowanie wymaganego odstępu nie
jest możliwe.
Obowiązek wykonania testu

Wstęp do:
placówek medycznych i opiekuńczych, domów opieki, szkół,
placówek dziennej opieki nad dziećmi oraz zakładów penitencjarnych jest możliwy jedynie po
okazaniu negatywnego wyniku testu.
W obiektach gastronomicznych, podczas wydarzeń, a także w firmach i instytucjach wymóg
okazania wyniku testu lub przestrzegania zasady 3G do 2Gplus nadal może być ujęty w regulaminie
wewnętrznym.
Kontynuacja wspólnych działań przeciwko koronawirusowi:
Test zapewnia bezpieczeństwo – także tam, gdzie nie jest wymagany. Przechodząc infekcję
koronawirusem bezobjawowo, możesz nieświadomie zakażać inne osoby, narażając je na
niebezpieczeństwo. Możesz temu zapobiec poprzez regularne poddawanie się testowi.
Zachęcamy, aby przed spotkaniami i po spotkaniach odbywających się w większym gronie osób
każdorazowo wykonać test w jednym z dostępnych punktów.
Przyjazd z zagranicy

W przypadku wjazdu do Niemiec lub powrotu z zagranicy obowiązuje zasada 3G:

każda osoba musi być zaszczepiona, być ozdrowieńcem lub okazać negatywny wynik testu (PCR lub antygenow
Ważne: z tego obowiązku zwolnione są dzieci poniżej 12 r. ż.
Wymóg zastosowania dalszych środków ochrony (lub poddania się kwarantannie) może być
konieczny jedynie w przypadku przyjazdu z obszarów wysokiego ryzyka lub takich, na których
pojawiła się nowa mutacja koronawirusa.

Aktualna lista obszarów ryzyka: www.rki.de/risikogebiete

