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Drodzy rodzice, drodzy uczniowie, 

Również w odniesieniu do zbliżających się wakacji chcielibyśmy zwrócić Państwa 

uwagę na obowiązujące zasady kwarantanny po powrocie z wyjazdów 

zagranicznych. Od czerwca 2021 roku obowiązują następujące wymogi prawne:  

Osoby, które były w strefie ryzyka w ciągu ostatnich dziesięciu dni przed wjazdem do 

Niemiec muszą poddać się kwarantannie na co najmniej 10 dni. Kwarantanna 

oznacza: Zostają Państwo w domu i nie spotykają się z nikim, kto nie mieszka z 

Państwem pod jednym dachem. 

 

Istnieje jednak szansa, że osoby, które nie zostały zaszczepione lub wyzdrowiały, 

będą mogły poddać się dobrowolnemu testowi przy wchodzeniu z obszaru ryzyka. 

Do tego wystarczy ujemny test antygenowy, który nie jest starszy niż 48 godzin, lub 

ujemny test PCR, który nie jest starszy niż 72 godziny. Bez testu wymagana jest 

izolacja trwająca dziesięć dni. Nie ma obowiązku przedstawiania potwierdzeń w 

przypadku dzieci poniżej szóstego roku życia. 

Osoby, które w ciągu dziesięciu dni przed wjazdem, znajdowały się w obszarze ryzyka, 

który zidentyfikowano jako obszar szczególnie wysokiego ryzyka zakażenia 

koronawirusem, ponieważ   

 występuje szczególnie wysoka częstość rozprzestrzeniania się 

koronawirusa w tym obszarze ryzyka (obszar wysokiej 

zachorowalności), lub 

 niektóre warianty koronawirusa są szeroko rozpowszechnione w tym 

obszarze ryzyka (obszar występowania wariantów wirusa), 

muszą natychmiast poddać się kwarantannie. Osoby pochodzące z obszaru o 

wysokiej zachorowalności mogą poddać się dobrowolnemu testowi od piątego dnia 

dziesięciodniowej kwarantanny. Nie jest to możliwe przy powrocie z obszaru 

występowania wariantów wirusa, kwarantanna trwa 14 dni.  
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Wszystkie obecne przepisy, a także kraje uważane za zagrożone, obszary o wysokiej 

zachorowalności lub obszary występowania wariantów wirusów, znaleźć można na 

stronie Podróżowanie: Oficjalne FAQ dotyczące koronawirusa - hamburg.de. Prosimy 

o zapoznanie się z aktualnymi zasadami przed rozpoczęciem wakacji i przed 

powrotem z nich. 

Prosimy o przestrzeganie ogólnych zasad higieny w miejscu docelowym podczas 

pobytu i upewnienie się, że przed wizytą dziecka w placówce opieki wakacyjnej lub w 

szkole nie pojawiły się żadne objawy typowe dla koronawirusa. Prosimy, aby Państwo 

jako opiekun lub dorosły uczeń wypełnili/wypełnił następujące oświadczenie i 

wręczyli/wręczył je opiekunowi placówki opieki wakacyjnej lub odpowiedzialnemu 

nauczycielowi w pierwszym dniu opieki wakacyjnej lub w pierwszym dniu szkoły: 

 

 

 

 

Niniejszym oświadczam, że moje dziecko/ja (proszę zaznaczyć właściwe)  

  ____________________________________   ___________ 

      Imię               Nazwisko    Klasa 

 

podczas wakacji nie przebywało/-em/-am w obszarze ryzyka za granicą. 

lub 

w ciągu ostatnich 14 dni znajdowało/-em/-am się w obszarze ryzyka, obszarze 

występowania wariantów wirusa lub obszarze o wysokiej zachorowalności za 

granicą, ale przestrzegano wszystkich prawnie zalecanych środków kontroli infekcji. 

Do niniejszego powiadomienia dołączam potwierdzenie negatywnego wyniku 

szybkiego testu antygenowego lub testu PCR 

 

 

 

Data, podpis 

______________________

https://www.hamburg.de/faq-reisen/
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(La base juridique de ces informations est le HmbSARS-CoV-2-EindämmungsVO) 

 

 

 

 
 
 

 


