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Najważniejsze odpowiedzi na pytania 

dotyczące najnowszych zasad Corona 

 
Ze względu na wiele zapytań zadaliśmy najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi. Ta 

strona jest utrzymywana w sposób ciągły. Na samym końcu są tłumaczenia w różnych 

językach.  

30.10.2020 

 

Informacje dla osób zakażonych i osób kontaktowych 

 

Informacje dla osób zakażonych i osób kontaktowych 

Ze względu na opublikowane wartości zapadłości i wynikającą z tego dużą liczbę 

potwierdzonych przypadkach może upłynąć trochę czasu na rozpatrzenie twojego wniosku. 

W indywidualnych przypadkach skontaktuje się z Tobą dział zdrowia bez pytania. Z góry 

chcielibyśmy 

podać pewne informacje.  

 

Zostałeś już poinformowany przez lekarza rodzinnego lub laboratorium że zostałeś 

zarażony koronawirusem SARS-CoV-2?  

Nawet jeśli komisja zdrowia nie skontaktowała się jeszcze z Tobą, należy natychmiast 

skontaktować się z 

przestrzennie oddzielona, izolacja domowa. Ma to zapobiec 

zainfekowania innych. Izolacja oznacza pozostawanie w domu, aby chronić innych, nie być 

na dworzu, nie chodzić do pracy, szkoły itp. i korzystanie transport publiczny.  

 

Zasadniczo kwarantanna zostanie przekazana ci na piśmie listem. Ten List jest następnie 

również używany do składania do pracodawcy.  

 

Co osoby zakażone i osoby kontaktowe w kwarantannie muszą wziąć pod uwagę?  

Należy  

● nie otrzymywać wizyty 

● odległość od innych osób w gospodarstwie domowym, zwłaszcza osób starszych i 

chorych  

● Nie podawać ręki z innymi ludźmi, nie całuj ich, nie przytulaj ich 

● nie spać w łóżku z innymi ludźmi 

● jeśli to możliwe, skorzystaj z prywatnej sypialni i prywatnej łazienki/toalety (jeśli to nie 

jest możliwe, powierzchnie w łazience powinny być czyszczone po użyciu) 

● Używaj wspólnych obszarów tylko wtedy, gdy jest to absolutnie konieczne 

● Nosić pokrycie ust-nosa w pomieszczeniach ogólnodostępnych 

● Nie należy przyjmować posiłków z innymi osobami 

● regularnie myć ręce i przestrzegać etykiety kichania na kaszel 

● przewietrzyć mieszkanie w regularnych odstępach czasu 

● Używaj jednorazowych chusteczków i wyrzucaj je do kosza na śmieci z pokrywką 



● Umyć artykuły gospodarstwa domowego, takie jak naczynia jak zwykle (specjalna 

dezynfekcja nie jest 

wymagane) przed ich użyciem przez inne osoby 

● Prać pranie regularnie, dokładnie i jeśli to możliwe w temperaturze 60°C za pomocą 

zwykłych zabiegów 

(specjalne procedury dezynfekcji nie są wymagane) 

● Nie udostępniaj produktów higienicznych innym osobom 

 

Jak dbać o siebie, jeśli muszę zostać w domu?  

Jeśli mieszkasz sam, poproś krewnych, sąsiadów lub przyjaciół, aby robili dla Ciebie zakupy 

i przekaż zakup bez kontaktu. Jeśli nie jest to możliwe, poproś o usług dostawy lokalnego 

supermarketu. Ponadto można odwiedzić stronę główną Miasto Duisburg pod najnowszymi 

informacjami na temat Coronavirus na temat ofert solidarnościowych 

o wcześniejsze poinformowanie obiektu.  

 

Kto jest osobą kontaktową?  

Osoba kontaktowa kategorii 1 jest osobą, która 

● mieszka z osobą zakażoną w tym samym gospodarstwie domowym 

● co najmniej jeden 15-minutowy kontakt twarzą w twarz z osoby zakażonej, na 

przykład podczas rozmowy 

● miał bezpośredni kontakt z płynami ustrojowymi lub wydzielinami zakażonych osób 

(np. całowanie, 

kaszel, kichanie, kontakt z wymiocinami, oddychanie ustami itp.)  

● z dużym prawdopodobieństwem odpowiedniego stężenia aerozoli (zawierających 

krople) były odsłonięte nawet w odległości większej niż 1,5 m (= wnętrze  +słaba 

wentylacja + ponad 30 minut pobytu osoby zakażonej przed/w tym samym czasie co 

osoby kontaktowe, takie jak uroczystości, wspólne śpiewanie lub uprawianie sportu w 

pomieszczeniach) 

 

Osoby te mają zwiększone ryzyko zakażenia. Ryzyko jest zminimalizowane, jeśli osoba 

zakażona i osoby kontaktowe  ciągle noszą ochronę na usta i nosa podczas spotkania. 

 

Jeżeli na podstawie powyższych kryteriów stwierdzisz, że 

jesteś osoba kontaktowa kategorii 1, należy dobrowolnie przejść do izolacji domu.  

 

Izolacja oznacza pozostawanie w domu, aby chronić innych, nie być na dworzu, nie chodzić 

do pracy, szkoły itp. i korzystanie transport publiczny. Następnie zadzwoń do swojego 

lekarza rodzinnego i omów możliwość 

chorobowe. Prowadzić dziennik objawów. Jeśli u pacjenta wystąpią typowe objawy covida, 

proszę dać mu znać. Twój lekarz rodzinny zdecyduje się na test Corona. 

Nie odwiedzaj praktyki!  

 

Objawy obejmują: 

● Gorączka 

● Kaszel 

● Brak oddechu 

● Ból głowy i (lub) kończyn, szczególnie związany z innymi objawami 

● Zmęczenie poza zwykłym poziomem 



● Utrata węchu i/lub smaku 

● rzadsze objawy: wyrzut, kaszel krwi, biegunka 

 

Co do zasady rada zdrowia przejmuje ocenę ryzyka i decyduje, czy jest kategorii 1 i 

konieczna jest kwarantanna. Jeżeli rada zdrowia zdecyduje się że należy zarządzić 

kwarantannę, zostanie to wskazane w akredytowanym 

kwarantanny na piśmie. Pismo podać do Pracodawca.  

 

Miasto Duisburg wydało specjalny numer dla ogólnych pytań dotyczących 

koronawirusa: 

940049. Osiągalne pon. - pt. od 8:00 do 16:00.  

 

 

Co dokładnie oznacza obchody z "wyjątkowej okazji?  

Uroczystości z wyjątkowej okazji to: chrzciny, 18 urodziny, okrągłe urodziny, wesela, 

rocznice, uroczystości ukończenia studiów, a także pogrzeby.  

 

Co oznacza na spotkaniach, kiedy mówimy o "przestrzeni publicznej?  

"Przestrzeń publiczna" oznacza wszystko, co może wejść do każdego obywatela, czyli jest 

swobodnie dostępne.  

 

Ile osób może spotkać się w przestrzeni publicznej?  

Spotkania w miejscach publicznych są dostępne tylko z członkami własnego domu i innego 

gospodarstwa.  

W sumie jednak nie więcej niż dziesięć osób może przebywać razem. 

Oznacza to maksymalnie dwa gospodarstwa domowe, w tym maksymalnie 10 osób 

 

Co jest obecnie dozwolone w dziedzinie gastronomii, a co nie?  

● Obsługa restauracji, barów przekąskowych, pubów, kawiarni i inny chlokali 

gastronomicznych nie jest dozwolone 

● Dostawa żywności i sprzedaż żywności poza domem jest dozwolona, jeżeli odległość 

i wymogi higieniczne  

są spełnione  

● W promieniu 50 metrów od obiektu gastronomicznego obowiązuje zakaz spożywania 

obrażeń 

 

Co obecnie dotyczy handlu, targów, rynków, rzemiosła, 

Usługi i zawody medyczne?  

 

Handel, targi i rynki 

Liczba klientów obecnych w tym samym czasie w obiektach obrotu nie może przekraczać 

jedna osoba na dziesięć metrów kwadratowych powierzchni handlowej w rozumieniu dekretu 

NRW w sprawie sprzedaży detalicznej.  

Targi, wystawy, targi (np. pchle targi), targi specjalne i podobne wydarzenia 

niedopuszczalne.  

 

Rzemiosło, usługi i zawody medyczne 

Zabronione są: 



● usług i rzemiosła, w przypadku gdy istnieje minimalna odległość 1,5 metra od 

klientów (w szczególności twarzy, kosmetyk i,salony paznokci, manicure, masaż, 

tatuaże i piercing) 

● Oferty zakwaterowania w celach turystycznych są zabronione 

● Targi, wystawy, targi (np. pchle targi), targi specjalistyczne i podobne zdarzenia nie 

są dozwolone 

 

Dozwolone : 

● Rzemieślnicy i świadczeniodawcy opieki zdrowotnej (w tym fizjoterapeuci, 

logopedów, położnych lub podobnych bez własnej zgody lekarza, protetyk słuchu, 

optyk,obuwie ortopedyczne itp.) 

● Pielęgnacja stóp i usługi fryzjerskie,  

● niezbędne z medycznego punktu widzenia rzemiosło i usługi, a także  

● handlowego przewozu osób w samochodach osobowych 

 

 

Jakie wykształcenie pozalekcyjne jest nadal dozwolone?  

Tylko: 

● szkolenia zawodowego i kształcenia zawodowego oraz możliwości dalszego 

szkolenia, 

● Wyrównawcze wykształcenie podstawowe, 

● Oferty, które służą integracji, 

● Egzaminy i 

● Oferty samopomocy 

 

Wyraźnie niedozwolone: 

● Obiekty sportowe instytucji edukacyjnych, 

● Oferty szkół muzycznych, 

● Atrakcje 

 

Instytucje opieki społecznej i opieki nad młodzieżą pozostają otwarte; maksymalny 

dozwolony rozmiar grupy to 10 osób. 

  

 

A co z działalnością kulturalną i rekreacyjną w tej chwili?  

Koncerty i spektakle w teatrach, salach operowych i koncertowych, kinach i innych 

prywatnych (kulturalnych), a także funkcjonowanie muzeów, wystaw sztuki, galerii, zamki, 

pomniki i podobne udogodnienia są zabronione. 

Operacje próbne liczące na zawód są nadal dozwolone. 

 

Dzialanie 

● Baseny i łaźnie termalne oraz podobne udogodnienia, 

● Parki rozrywki, kryte place zabaw i podobne obiekty rekreacyjne (wewnątrz i na 

zewnątrz) 

● arkad, kasyn, zakładów i podobnych obiektów, 

● kluby, dyskoteki i podobne zakłady, 

● burdele, ośrodki prostytucji i podobne zakłady, 

● Kluby swingerskie i podobne obiekty 



● ogrody zoologiczne  

Są zabronione.  

 

Oferta wycieczek statkami, wagonami, zabytkowymi kolejami i podobnymi udogodnienia nie 

są dozwolone.  

 

 

A co z pogrzebami i weselami?  

Nie ma osobistych ograniczeń zarówno dla pogrzebu, jak i spotkania po pogrzebie. W 

przypadku pogrzebów istnieje obowiązek noszenia osłony na usta i nos i przestrzegania 

minimalnej odległości 1,5 metra.  W tym kontekście wymóg odległości nie ma zastosowania 

do bliskich krewnych, pod warunkiem że zapewniona jest identyfikowalność. Zasady te mają 

również zastosowanie do spotkań bezpośrednio przed miejscem cywilnej ceremonii ślubnej. 

W przeciwnym razie przepisy mają zastosowanie do danego miejsca. 

 

Jakie są zasady boskiej służby?  

Przebieg boskiej służby jest regulowany przez same wspólnoty religijne we własnych 

odpowiedzialności. Jest to wynik sekcji §3 CoronaSchVO.  

 

Czy w tym roku odbędzie się Jarmark Bożonarodzeniowy w Duisburgu?  

W tym roku nie może odbyć się Jarmark Bożonarodzeniowy w Duisburgu. Miasto Duisburg I 

Organizator Duisburg Kontor przeprowadził w ostatnich tygodniach wiele dyskusji i 

Alternatywne koncepcje przetestowane, aby uratować popularne wydarzenie w centrum 

Duisburga. 

Ostatecznie jednak, na tle rosnącej liczby zakażeń, nie będzie.  

Ponieważ jarmarki bożonarodzeniowe są coraz częściej odwoływane w sąsiednich 

miastach, do Duisburga, które przy dużej częstości występowania więcej niż 100 nie byłoby 

odpowiedzialnych. Świąteczny styl z świątecznym oświetleniem powinien być.  

 

Czy muszę zarejestrować prywatną imprezę, jeśli nie jest ona przetrzymywana w 

moim domu?  

Zdarzenia prywatne można zgłaszać na piśmie do Urzędu Cywilnego i Porządku 

Publicznego. Obecnie nie ma ogólnego obowiązku powiadamiania. 

W momencie najechaniu osobami odpowiedzialnymi za organizację wydarzenia trzeba 

podać Imię, adres i numer telefonu, a także lokalizację wydarzenia, charakter wydarzenia i w 

celu określenia oczekiwanej liczby uczestników. Prosimy o skorzystanie z podanych 

Rejestracji: 

 

ANMELDEFORMULAR  

 

Od 7-dniowej częstości występowania 50 nowych zakażeń na 100 000 mieszkańców, 

prywatne uroczystości mogą uczestniczyć poza mieszkaniem maksymalnie 10 osób - 

ponownie będzie to obowiązywać od 19 października i nawet jeśli uroczystość została 

zarejestrowana do 10 października.  

 

Liczba zachorowań na miasto Duisburg można zobaczyć na stronie Państwowym Centrum 

Zdrowia NRW: 

 



https://www.lzg.nrw.de/inf_schutz/corona_meldelage/index.html 

 

Należy pamiętać, że wydarzenia o charakterze głównie towarzyskim będą nadal odbywać 

się i są dozwolone, jeśli są wykorzystywane na wyjątkowe okazje (np. rocznica, ślub, 

chrzest, urodziny, ceremonia ukończenia studiów) maksymalnie 10 uczestników. W 

odniesieniu do urodzin, Ministerstwo Pracy, Zdrowia i Spraw Socjalnych zwraca uwagę, że 

nie każde urodziny to wyjątkowa okazja w tym sensie, z okrągłymi urodzinami ma to miejsce 

w regularnych odstępach czasu. Ponadto dozwolone jest jedynie wesele i 

w związku z tym nie ma imprezy zaręczynowej lub podobnej (np. wieczoru henna itp.). 

Wydarzenia bez zaległych okazji są nadal niedozwolone.  

 

Kontakt: 

Urząd Porządku Cywilnego i Publicznego  

Coroną Clearingstelle  

Numer telefonu: 0203 - 283 9009 

Adres e-mail: corona-ordnungsamt@stadt-duisburg.de 

 

Imprezy publiczne na świeżym powietrzu i w budynkach 

 

Aby uzyskać więcej informacji: 

 

https://www.duisburg.de/vv/produkte/pro_du/dez_ii/32/veranstaltungen-im-aussenbereich-

und- 

gebaeuden.php 

 

 

Co dotyczy uroczystości we własnym mieszkaniu?  

W przypadku spotkań w sektorze prywatnym wyraźnie zaleca się, aby one się odbywały 

również z udziałem nie więcej niż dziesięciu osób.  

 

W twoim własnym interesie, liczba gości powinna być określona z poczuciem proporcji i 

poczucie odpowiedzialności i przechowywane na jak najniższym poziomie. Każdy gość 

zwiększa potencjalne ryzyko zakażenia koroną. Jeśli możliwe jest odroczenie uroczystości, 

należy również rozważyć tę możliwość.  

 

Czy mogę iść na imprezy w sąsiednich miastach?  

Aby zapobiec rozprzestrzenianiu się wirusa, jednostka kryzysowa miasta Duisburg zaleca, 

aby prywatne uroczystości nie były obchodzone gdzie indziej, nawet jeśli są one nadal 

poniżej granic.  

 

Czy odwiedzający z innych miast muszą zwracać uwagę na coś wyjątkowego, gdy 

przychodzą do obszaru ryzyka Duisburga?  

Z wartości zachorowalności 50, gmina jest klasyfikowana jako obszar ryzyka, jest to obecnie 

w Duisburgu. Obecnie nie ma potrzeby przedstawiania negatywnego testu Corona, 

wszystkie inne Ograniczenia wynikają z najnowszych informacji na miejskiej stronie 

internetowej Corona:  

 

https://www.duisburg.de/microsites/coronavirus/index.php 

https://www.lzg.nrw.de/inf_schutz/corona_meldelage/index.html
https://www.duisburg.de/microsites/coronavirus/index.php


 

Inne przepisy mogą mieć zastosowanie w innych krajach związkowych. W tym miejscu 

należy poinformować o tym z wyprzedzeniem. Oczywiście każdy, kto przebywa w 

Duisburgu, powinien skontaktować się ze znanym przepisów higienicznych.  

 

Co nowego w wymogu maski?  

Maski są nadal obowiązkowe we wszystkich budynkach miejskich, a także w miejscach, 

gdzie odległość do siebie nie może być utrzymana, na przykład na rynkach. 

 

Obowiązek noszenia osłony ust-nosa ma teraz również zastosowanie: 

● we wszystkich zamkniętych pomieszczeniach przestrzeni publicznej (= poza 

mieszkań) w zakresie, w jakim klienci lub odwiedzający mają dostęp, 

● na rynkach i podobnych punktach sprzedaży na zewnątrz, 

● na imprezach edukacyjnych zgodnie z sekcjami §6 i §7 w budynkach i 

pomieszczeniach zamkniętych, 

● na wszystkich spotkaniach, spotkaniach i wydarzeniach w zamkniętych salach,i z 

ponad 25 osobami na świeżym powietrzu 

● na placach zabaw i 

● w biurach w przypadku kontaktu z klientem bez przestrzegania odległości 

 

Od 22.10.2020 r. deptaki i ulice handlowe miasta są również zobowiązane do: nosić osłonę 

ust-nosa. Obowiązuje we wszystkie dni od godz. 7. Pół godziny po zakończeniu godziny 

policyjnej do godz. 23. Wyjątki od tego obowiązek jest dozwolony tylko ze względów 

medycznych (obowiązek zaświadczania). Celem tego programu jest: 

chronić ludzi, zwłaszcza tam, gdzie można zachować niewielką odległość. Obszary, o 

których to dotyczy, wymieniono poniżej. Pragniemy podkreślić, że wydarzenia 

dynamiczne, dlatego mogą wystąpić zmiany na drogach, oto aktualny Stojak: 

 

1. Dzielnice Duisburg-Walsum: 

• Kometenplatz,  

• Franz-Lenze-Platz 

 

2. Dzielnice Duisburg-Hamborn: 

• Jägerstraße,  

• Hamborner Altmarkt,  

• Rathausstraße między Duisburger Straße i za Rathaus,  

• August-Bebel-Platz,  

• Kaiser-Wilhelm-Straße (między Egonstraße i Weseler Straße), 

Kaiser-Friedrich-Straße (między Weseler Straße I Roonstraße),  

• Weseler Straße (między Wolfstraße i Grillostraße) 

 

3. Dzielnice Duisburg-Meiderich/Beeck: 

• Von-der-Mark-Straße (między Auf dem Damm i Am Bahnhof),  

• Holtener Straße (między Fiskusstraße i Lehrer Straße) 

 

4. Dzielnice Duisburg-Homberg/Ruhrort/Baerl: 

• Augustastraße (miedzy Moerser Straße i Viktoriastraße) 

 



5. Dzielnice Duisburg-Mitte 

• Münzstraße (między Peterstal i Steinsche Gasse),  

• Kasinostraße (między Beeckstraße i Steinsche Gasse), 

• Kuhstraße,  

• Königstraße,  

• Sonnenwall,  

• Düsseldorfer Straße między Königstraße I Friedrich-Wilhelm-Straße,  

• Claubergstraße (między Königstraße i Börsenstraße),  

• Tonhallenstraße (między Königstraße i Am Buchenbaum), 

• Hohe Straße (między Königstraße i Am Buchenbaum), 

• König-Heinrich-Platz,  

• Portsmouthplatz,  

• Oststraße (między Bismarckstraße i Grabenstraße),  

• Wanheimer Straße (między Heerstraße i Wörthstraße),  

• Miejsce przed Pauluskirche, 

• Fischerstraße (między Hultschiner Straße I Düsseldorfer Straße) 

 

6. Dzielnice Duisburg-Rheinhausen 

• Friedrich-Alfred-Straße (między Krefelder Straße i Günterstraße) 

 

7. Dzielnice Duisburg-Süd 

•Münchener Straße (między Düsseldorfer Landstraße I Grazer Straße) 

•Angermunder Straße (między Saarner Straße I Am Lipkamp)  

 

Z maską chronisz nie tylko innych, ale także siebie. Obowiązek noszenia maski ustnej i nosa 

jest obecnie wskazana przez umieszczenie oznak w obszary. Niezwłocznie po załączeniu 

oznakowania naruszenia jest 

opłata ostrzegawska w wysokości 50 euro. Ci, którzy tego nie akceptują, muszą być 

postępowania karnego.  

 

 

Kiedy mogę odłożyć maskę na zewnątrz?  

 

Maskę można zdjąć, aby zabrać jedzenie i napoje, jeśli jest to potrzebne (np. w medycynie). 

Maski nie wolno zdejmować do palenia.  

 

 

Czy mogę nadal uczestniczyć w wydarzeniach jako widz?  

Wszystkie zdarzenia z wyjątkiem:  

● Posiedzenia zgodnie z ustawą o zgromadzeniu,  

● wydarzeń, które świadczą podstawowe usługi dla ludności, utrzymanie 

bezpieczeństwa publicznego i porządku publicznego lub świadczenia usług i 

emerytur 

● Posiedzenia organów statutowych prawa publicznego i prywatnego Instytucje, 

przedsiębiorstwa, strony lub stowarzyszenia 

a) z maksymalnie dwudziestoma osobami, jeżeli nie są one używane jako 

mogą być przeprowadzane, 



b) z więcej niż dwudziestoma osobami, ale nie więcej niż 250 osób w zamkniętych 

pomieszczeniach lub 500 osób na wolnym powietrzu, tylko po zatwierdzeniu przez 

właściwe organy, jeżeli posiedzenie jest ważne bez powodu w listopadzie 2020 r., 

obecność i z planowaną liczbą osób, 

● Polowania, 

● pogrzeby (bez spotkania po pogrzebie) i 

● śluby cywilne (bez uroczystości) 

 

Są nie dozwolone.  

 

 

Jakie są obecnie ograniczenia w dziedzinie sportu?  

● Sporty rekreacyjne i amatorskie na i we wszystkich publicznych i prywatnych 

obiektach sportowych, Siłownie, baseny i podobne udogodnienia nie są dozwolone 

● Sport indywidualny jest sam, w parach lub wyłącznie z osobami z domu poza 

zamkniętymi obiektami obiektów sportowych możliwy  

● Miejskie hale sportowe i baseny są zamknięte  

 

 

Czy jest teraz godzina blokady w Duisburgu?  

Godziny otwarcia w strefie gastronomicznej są ograniczone do maksymalnie 23:00 w nocy. 

Dotyczy to również sprzedaży napojów alkoholowych, na przykład w kiosku. Limit 

obowiązuje do godziny 6:00.  

 

Jaka jest częstość występowania?  

Każdego dnia laboratoria, kliniki i lekarze - a w dni powszednie również centrum testowe w 

Teatrze am Marientor - zgłaszają pozytywne wyniki badań do resortu zdrowia. Stamtąd 

raporty trafiają do Instytutu Roberta Kocha (RKI). Wartość częstości występowania jest 

pochodną tych raportów w okresie siedmiu dni 

 

 

 

Jaki jest obecny stan pracy w zakresie opieki dziennej?  

Obecnie wszystkie dzieci mogą iść do przedszkola - uwzględnieniem zakażeń, potrzeb 

dzieci i ich rodziny oraz interesy pracowników.  

 

 

Jaki jest obecny stan szkoły?  

W szkołach średnich w Duisburgu (po jesiennych wakacjach) ogólne rozporządzenie jest 

obowiązkiem noszenia ochrony przed ustami i nosem. Z jednej strony ma to na celu 

zapobiec rozprzestrzenianiu się wirusa, ale także stały utrzymania działalności szkoły. 

Ochrona maski minimalizuje wystąpienie i znacznie zmniejsza liczbę zarażenia kolegów z 

klasy i ewentualną kwarantanne.  

 

 

Co należy wziąć pod uwagę podczas podróży?  



Co należy wziąć pod uwagę podczas podróży w Niemczech lub za granicą, jakie przepisy 

mają zastosowanie i tutaj możesz dowiedzieć się, co podróżni z obszaru ryzyka muszą 

wiedzieć: 

 

Podróżowanie po Niemczech 

 

Jeśli chcesz podróżować w Niemczech, musisz przestrzegać zasad obowiązujących w 

danym państwie.  

 

Wycieczki autokarowe i inne wycieczki grupowe autobusem w celach turystycznych 

są niedopuszczalne.  

 

Powrót do Duisburga z wewnętrznego niemieckiego obszaru ryzyka nie wymaga testu 

negatywnego.  

 

Ze względu na lokalne ogniska choroby mogą nadchodzić ograniczenia. W związku z tym w 

przypadku podróży krajowych należy również sprawdzić, które przepisy są dostępne dla 

regionu i miejsca docelowego.  

 

https://www.bundesregierung.de/breg-de/themen/coronavirus/faq-reisen-1735032 

 

https://www.bundesgesundheitsministerium.de/coronavirus-infos-reisende.html 

 

 

Informacje dla NRW można znaleźć tutaj: 

 

https://www.land.nrw/corona 

 

 

Wejście z obszaru ryzyka (za granicą) 

 

Każdy, kto był w strefie zagrożenia za granicą w ciągu ostatnich 14 dni przed wjazdem do 

Niemiec musi natychmiast przejść do izolacji domowej i być w stanie 

zdrowia. Od 8 sierpnia każdy i każdy podróżny 

obszar ryzyka, negatywny test koronowy, który nie jest starszy niż 48 godzin, lub mogą być 

badane pod kątem zakażenia koroną po przyjeździe.  

 

Osoby, które mają negatywny wynik testu, są narażone na obowiązek wykonywania w domu 

izolacji, pod warunkiem że nie wykazują objawów. 

 

Prosimy o wypełnienie poniższego formularza po przyjeździe lub powrocie do Duisburga w 

celu i nieskomplikowane w celu wypełnienia obowiązku sprawozdawczego wobec Urzędu 

Zdrowia w Duisburgu: 

 

ONLINEFORMULAR  

 

W przypadku podróżnych powracających z kraju, który nie jest obszarem ryzyka, po 

wjeździe do Niemiec test bezpłatny mógł być do 15 września 2015 r. 2020.  

https://www.bundesregierung.de/breg-de/themen/coronavirus/faq-reisen-1735032
https://www.bundesgesundheitsministerium.de/coronavirus-infos-reisende.html
https://www.land.nrw/corona


 

Pasażerowie i pasażerowie statku są zobowiązani do weryfikacji, planu podróży i swoich 

danych. Odpowiedni przewoźnicy muszą je odebrać i przesłać właściwym organom. Odbywa 

się to za pomocą karty wyjścia i służy do śledzenia osób kontaktowych.  

 

Najnowsze ostrzeżenia podróży z Foreign Office można znaleźć tutaj: 

 

https://www.auswaertiges-amt.de/de/ReiseUndSicherheit/reise-und-sicherheitshinweise 

 

RKI wymienia również w regularnie aktualizowanej liście krajów, w których istnieje ryzyko 

zakażenia SARS-CoV-2. Od 1 października obszary ryzyka Corona będą automatycznie 

również ostrzeżenie o podróży.  

 

Obecne obszary ryzyka są wymienione przez Instytut Roberta-Kocha (RKI) na swojej stronie 

internetowej pod adresem: 

 

https://www.rki.de/covid-19-risikogebiete 

 

Prosimy o poinformowanie, czy wprowadzono z obszaru ryzyka.  

 

Jak mogę zrobić test w Duisburgu?  

 

Związek ubezpieczeń zdrowotnych wraz z Lekarzy.  

 

1. Wszyscy podróżni (na terenie Niemiec i osoby powracane z obszarów ryzyka) mogą do 

72 godzin po powrocie bez wcześniejszego powiadomienia w centrum rozmazu w teatrze na 

Marientor, Plessingstraße 20, 47051 Duisburg-Mitte. Należy pamiętać, że istnieją czas 

oczekiwania w zależności od liczby osób badanych w ośrodku rozmazu.  

 

2. Osoby powracane mogą być również badane u uznanych lekarzy, którzy zgodziły się na 

to. Przegląd tych lekarzy można znaleźć na stronie internetowej Towarzystwo Ubezpieczeń 

Zdrowotnych Nadrenia Północna-Westfalia pod 

https://coronavirus.nrw/patienteninformationen/ 

 

Osoby powracające z obszarów ryzyka za granicą muszą mieć odczekać wynik badania i 

zostać w izolacji domu.  

 

Otrzymam pisemne zamówienie na segregację domową 

(Kwarantanna)?  

 

Ponieważ jest to przepis prawny, segregacja domowa  

Podróż wjazd/powrotna brak osobnego nakazu wydanego przez urząd zdrowia. Osoby 

podróżujące muszą samodzielnie udać się bezpośrednio do domu.  

 

Obecna CoronaEintrittVo NRW jest ważna do dnia 31.10.2020; inne należy poczekać 

na wymogi prawne stanu NRW. 

 

Co muszę wiedzieć, jeśli wystąpią objawy?  

https://www.auswaertiges-amt.de/de/ReiseUndSicherheit/reise-und-sicherheitshinweise
https://www.rki.de/covid-19-risikogebiete
https://coronavirus.nrw/patienteninformationen/


 

Jeśli wystąpią objawy, musisz zostać natychmiast poinformowany przez departament 

zdrowia.  

 

Typowe dolegliwości korony mogą być: 

 

● Gorączka 

● Kaszel 

● Trudności w oddychaniu 

● Ból mięśni 

● Zmęczenie 

● Zaczerwienione gardło 

● Katar 

● Ogólna słabość 

● Biegunka 

 

Prosimy o pozostanie w domu do czasu wyjaśnienia.  

 

DOWNLOADS  

 

FAQs (Pytania i odpowiedzi) MAGS NRW: 

 

https://www.land.nrw/de/wichtige-fragen-und-antworten-zum-corona-virus#70088aff 

 

 

Co należy wziąć pod uwagę w przypadku małżeństw cywilnych?  

 

Małżeństwa cywilne na warunkach Corona 

 

W urzędach stanu Cywilnego w Duisburgu tylko ograniczona liczba osób w trakcie 

małżeństwa cywilnego, zgodnie z przepisami dotyczącymi higieny, odległość i pokrycie 

ustami i nosem. Wszystkie informacje można przeczytać tutaj.  

Zobacz także "Co dotyczy pogrzebów i wesel"? 

 

 

https://www.land.nrw/de/wichtige-fragen-und-antworten-zum-corona-virus#70088aff

