Këshilla për hyrje dhe kthim në Schleswig Holstein

Qka duhet të keni kujdes udhëtaret?
Ju lutem, informohuni para se te udhetoni se ne momentin e nisjes a i takoni zones se deklaruar si te
rrezikshme. Zonat e shteteve te jashtme te deklaruara si te rrezikshme mund ti shifni ne webfaqen e Robert
Koch Institut (https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogebiete_neu.html).
Rregullat në vijim vlejnë që nga data 08.nentor 2020:
Karantena e detyrueshme
Ju lutem keni kujdes: Nese nuk beni perjashtim (shif faqen 2), ateher per juve si vizitor apo si një që ktheheni
perseri nga zonat e rrezikuar ne Schleswig-Holstein vlejnë rregullat që pasojne:
Para se të hyni në vend, duhet të regjistroheni në Internet nën faqen www.einreiseanmeldung.de. Atje
lini tё dhёnat e kontaktit tuaj, jepni informacionet në lidhje me udhëtimin tuaj dhe me gjendjen tuaj
shëndetësore. Më pas do të merrni një konfirmim, tё cilёn duhet ta mbani me vete gjatë hyrjes (tё shtypur si
një PDF dokument ose në formë digjitale) dhe nёse ju kёrkohet duhet ta tregoni.
Nëse procesi digjital i regjistrimit të hyrjes nuk funksionon ose pёr ju nuk është i mundur, lejohet tё
plotёsohet një regjistrim zëvendësues me shkrim në formularin e disponueshëm këtu
https://www.bundesgesundheitsministerium.de/fileadmin/Dateien/3_Downloads/C/Coronavirus/Infoblatt/Anla
ge_2_Ersatzmitteil pdf Formularin e plotësuar duhet nё hyrje gjithashtu ta tregoni, nёse ju kërkohet.
Mbas hyrjes:
Duhet te udhetoni direkt për në shtëpi ose në një vendbanim te përshtatshëm,
Ne shtepine tuaj ose ne nje vendbanim tjeter te pershtatshem te qendroni
dhjetë dite ne karanten. Gjate kesaj kohe nuk guxoni te pranoni mysafir te
cilet nuk i takojnë bashkësise tuaj familjare,
Nese gjate kohes te qendrimit ne karantine paraqiten simptome të
ngjajshme me ato te Corones, ateher duhet ta njoftoni zyren e
shëndetësis ne lokalitetin tuaj.
Mundesi: shkurtimi i karantenes
Pёr tё shkurtuar karantinёn dhjetё ditore pёr maksimum pesё ditё (karantina duhet domethёnё minimum
pesё ditё tё pёrmbahet), duhet departamentit lokal shёndetёsor njё test negativ tё koronёs tja paraqitni.
•
•
•
•
•

Ju mund ta beni ketë test edhe te mjeku apo mjekja juaj i/ e shtepisë.

•

Ata që kthehen nuk kanë të drejte të kerkojne te testohen. Testet qe janë te nevosjme nga ana
medicinale dhe ato me urdheres te zyres lokale te shendetnga ana medicinale sise duhet tnga
ana medicinale trajtohen me prioritet..

Testi duhet të behetë së paku pesë pas hyrjes në Gjermani, për ta berë këtë guxoni të delni nga karantena.
Ju duhet të beni nje Antigen-Test të shpejt që në rast të rezultatit positiv mund të vërtetohet përmes një PCR-test.
Rezultatin e testimit duhet ta ruani për dhjetë ditë e nëse kerkohet, të ja dorezoni zyres lokale të shendetësis.
Veni re: Deri sa nuk keni rezulatat te testimit, vlene detyrimi i qendrimit ne karanten. Perveq
kesaj ju jeni i detyruar edhe dhjete dite pasi te keni dale nga karantena, nese ju paraqiten
symptome te ngjajshme me ato te SARS-CoV 2. Ta njoftoni zyren lokale te shendetesise.
Informata tjera dhe mundësite se si të merrni kontakt gjeni edhe nen: www.schleswigholstein.de/coronavirus-einreise

Ne rast se masat mbrojtese shkelen, mund te shqiptohen keto gjoba ne te holla:
Shkelja

Kufiri i gjobave

Nëse ju pas hyrjes apo kthimit nga zona e rrezishme keni berë shkelje kundër rregullës për karantenen
dhjetëditëshe ne shtepine tuaj ose ne vendbanimi e pershtashem...

500 € - 10.000 €

Nese ju pas hyrjes apo kthimit nga zona e rrezishme nuk shkoni direkt ne shtepine tuaj apo në një
vendbanim të përshtatshëm...

150 € - 3.000 €

Nëse ju pas hyrjes apo kthimit nga zona e rrezishme në kundershtim me rregullat e karantenes pranoni
mysafir...

300 € - 5.000 €

Në rast se para hyrjes nga njё vend i rrezikuar nuk regjistroheni nё përmjet portalit ose nuk plotësoni një
regjistrim zëvendësues ...

150 € - 2.000 €

Nëse juve pas hyrjes ose kthimit keni simptome te korones ose ato ju paraqiten me pastaj dhe ju nuk
lajmeroheni tek zyra lokale e shendetësise...

300 € - 3.000 €

Perjashtimet (keto jane vetem shembuj dhe jo te plota, shif piken 3)
Përjshtim bëhet vetëm në raste kur ju nuk keni simptome që kanë te bejne me me SARS-CoV-2
(humbja e shijes dhe e shqisës së të shijuarit, temperatur, kollitje, teshtime).
1) Ju liroheni nga detyrimi të qëndroni në karantene dhe nuk keni nevoje te
beni negativ test te korones nese para se te hyni …
•
•
•

•
•

… keni për qellim vetëm te kaloni përmes Schleswig-Holstein dhe e leshoni vendin ne rruge direkte.
… nga Danimarka hyni dhe keni qёndruar mё pak se 24 orё në një zonë tё huaj të rrezikuar ose nga
Danimarka hyni dhe dёshironi vetёm mbrenda 24 orё nё territorin federal tё qёndroni.
… per me pak se 72 keni hyrë nga nje zonë e rrezikuar jashtë Gjermanisë dhe në Schleswig-Holstein
qendroni per shkak te vizites se afërmeve te shkallës së parë, bashkëshortin ose partnerin qe nuk
banon ne te njejtin vendbanim apo dikë per te cilen e keni te drejten e perkudesjes. Nese qendron me
gjate se 72 ore, ateher duhet qe para se te hyni apo ne momentin e hyrjes te keni një dëshmi për testin
negativ te corones ( Lidhur me kushtet shiheni piken 2.).
Nëse ju paraqiten simptome SARS-CoV-2 lajmeroheni tek zyra lokale e shendetësise
(Perjashtim bejnë ata që janë transit).

2) Perjashtime tjera i gjeni në faqen per hyrje te ministrise se shendetesis se
Schleswig-Holstein. (www.schleswig-holstein.de/coronavirus-einreise)

