
Rozporządzenie w sprawie objęcia kwarantanną osób wjeżdżających do kraju (EQV) 

FAQ 

 

1. Co reguluje Rozporządzenie EQV i jak długo będzie obowiązywać? 

Rozporządzenie w sprawie objęcia kwarantanną osób wjeżdżających do kraju (EQV) z dnia 09 
kwietnia 2020 r. (https://www.verkuendung-bayern.de/baymbl/2020-192/) określa, że 
osoby przyjeżdzające do Wolnego Państwa Bawarii drogą lądową, morską lub powietrzną 
spoza Republiki Federalnej Niemiec, muszą niezwłocznie po przyjeździe udać się 
bezpośrednio do swojego domu i pozostać tam w izolacji przez okres 14 dni, licząc od dnia 
przyjazdu. 

EQV nie reguluje jednak kwestii, czy dana osoba ma prawo wjechać na teren 
Niemiec/Bawarii. Reguluje jedynie to, czy dana osoba musi poddać się kwarantannie po 
wjeździe, na który otrzymała pozwolenie. Kwestia pozwolenia na wjazd/wyjazd jest 
regulowana wyłącznie na szczeblu federalnym. W tym celu prosimy zwrócić się do 
Federalnego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych:  

FAQ Federalnego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych: 
https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/faqs/DE/themen/bevoelkerungsschutz/coronavirus/
coronavirus-faqs.html 

Infolinia Federalnego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych: 
https://www.bmi.bund.de/DE/service/kontakt/buergerservice/buergerservice-kontakt-
node.html 

Rozporządzenie EQV obowiązuje aktualnie do 3 maja 2020 r. i w razie potrzeby zostanie 
przedłużone. 

 

2. Muszę poddać się kwarantannie. Co muszę teraz zrobić i jak długo trwa kwarantanna? 

Jeżeli są Państwo zobowiązani do odbycia kwarantanny, muszą Państwo niezwłocznie po 
przyjeździe udać się bezpośrednio do swojego domu. Dodatkowo muszą Państwo 
niezwłocznie powiadomić właściwy Gesundheitsamt (dalej Sanepid) o swojej obowiązkowej 
kwarantannie. W przypadku wystąpienia objawów choroby należy zgłosić ten fakt 
bezzwłocznie do właściwego Sanepidu. 

 

3. Jakie wyjątki przewiduje Rozporządzenie EQV, czy muszę je zgłosić i czy wymagają one 
wydania zaświadczenia? 

EQV przewiduje pewne wyjątki od obowiązku kwarantanny. Osoby, które przykładowo 
zawodowo zajmują się zagranicznym przewozem osób, towarów i dóbr, nie są objęte 
obowiązkiem kwarantanny, jeżeli nie wykazują objawów wskazujących na zarażenie 
koronawirusem Covid-19. 

https://www.verkuendung-bayern.de/baymbl/2020-192/
https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/faqs/DE/themen/bevoelkerungsschutz/coronavirus/coronavirus-faqs.html
https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/faqs/DE/themen/bevoelkerungsschutz/coronavirus/coronavirus-faqs.html
https://www.bmi.bund.de/DE/service/kontakt/buergerservice/buergerservice-kontakt-node.html
https://www.bmi.bund.de/DE/service/kontakt/buergerservice/buergerservice-kontakt-node.html


Jeśli podlegają Państwo pod wyjątek zwalniający z kwarantanny, zgodnie z EQV nie muszą 
Państwo zgłaszać tego faktu do Sanepidu. Do zgłoszenia się zobowiązane są jedynie te osoby, 
które muszą poddać się kwarantannie. Nie potrzebują Państwo również uzyskać żadnego 
zaświadczenia z Sanepidu, że są Państwo zwolnieni z obowiązku kwarantanny. 

Inne pytania: patrz poniższe FAQ. 

 

4. Czy muszę poddać się kwarantannie, jeśli...  

a) ...kilka dni przebywałem(-am) w swoim kraju, ale teraz muszę wrócić z powrotem do pracy 
w Bawarii? 

Nie muszą Państwo przechodzić kwarantanny, jeśli wracają Państwo do pracy w Bawarii, w 
której pracodawca bezwzględnie i pilnie wymaga Państwa obecności ze względów 
służbowych, pod warunkiem że nie wykazują Państwo objawów wskazujących na zarażenie 
koronawirusem Covid-19. Przykładowo ma to miejsce wtedy, gdy pracy nie można wykonać 
w inny rozsądny sposób, jak tylko fizycznie na miejscu (np. rzemieślnicy, pracownicy do 
obsługi taśmy produkcyjnej, pracownicy opieki itp.), a więc gdy praca zdalna z zagranicy nie 
byłaby skuteczna lub może dojść do naliczenia kar umownych lub do znacznych strat 
finansowych, jeżeli praca nie zostanie wykonana na miejscu (np. w przypadku 
podwykonawcy zagranicznego, który wykonuje pracę na placu budowy w Bawarii). 

W takiej sytuacji najrozsądniej będzie uzyskać od swojego pracodawcy/zleceniodawcy 
potwierdzenie, które posłuży jako dowód w przypadku kontroli. 

  

b) ...mieszkam za granicą i codziennie dojeżdżam do pracy w Bawarii? 

Jeśli codziennie dojeżdżają Państwo do Bawarii z zagranicy, mogą Państwo regularnie 
przebywać za granicą nie dłużej niż 48 godzin, aby uniknąć kwarantanny w Niemczech, o ile 
nie wykazują Państwo objawów wskazujących na zarażenie koronawirusem Covid-19. 

Jeżeli przebywają Państwo za granicą dłużej niż 48 godzin (np. w weekendy), FAQ punkt 4.a) 
obowiązuje odpowiednio.  

 

c) ...pracuję za granicą, ale wracam z powrotem do domu w Bawarii? 

Jeśli codziennie wyjeżdżają Państwo z Bawarii za granicę, mogą Państwo regularnie 
przebywać za granicą nie dłużej niż 48 godzin, aby uniknąć kwarantanny po powrocie do 
Niemiec, o ile nie wykazują Państwo objawów wskazujących na zarażenie koronawirusem 
Covid-19. 

Jeżeli przebywają Państwo za granicą dłużej niż 48 godzin (np. ze względu na to, że od 
poniedziałku do piątku tam Państwo pracują), nie muszą Państwo poddać się kwarantannie, 
o ile podróżują do Bawarii z innego uzasadnionego powodu. Powodem tym są regularne 
powroty do swojego partnera życiowego i/lub dzieci, którzy przebywają na terenie Bawarii. 



 

 

d) ...chcę odwiedzić mojego partnera życiowego w Bawarii? 

Odwiedzanie partnera życiowego w Bawarii stanowi zgodnie z Rozporządzeniem EQV ważny 
powód podróży, który uzasadnia zwolnienie z obowiązkowej kwarantanny. Sytuacja ta nie 
stanowi jednak regularnie pilnego powodu, który uprawniałby do wjazdu partnera 
życiowego (a więc do przekroczenia granicy), jeśli ten nie jest obywatelem Niemiec. Z 
powodu braku przekroczenia granicy w większości przypadków nie pojawia się zatem 
kwestia obowiązkowej kwarantanny.  

Z racji, iż przekraczanie granicy podlega pod kompetencje szczebla federalnego, z tym 
pytaniem prosimy zgłosić się do Federalnego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych: 

FAQ Federalnego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych: 
https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/faqs/DE/themen/bevoelkerungsschutz/coronavirus/
coronavirus-faqs.html 

Infolinia Federalnego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych: 
https://www.bmi.bund.de/DE/service/kontakt/buergerservice/buergerservice-kontakt-
node.html 

 

e) ...jestem w Bawarii tylko przejazdem? 

Osoby podróżujące przez Bawarię tranzytem nie podlegają obowiązkowej kwarantannie, pod 
warunkiem jednak, że bezpośrednią drogą opuszczą teren Bawarii. Dozwolony jest krótki 
odpoczynek ze względów bezpieczeństwa.  
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