Bawarskie Ministerstwo
Zdrowia i Opieki
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URLOP W CZASIE PANDEMII KORONAWIRUSA. O CZYM NALEŻY PAMIĘTAĆ:
Niezależnie czy w Meksyku czy Mecklenburg-Vorpommern, w Toskanii czy Tokio, w Budapeszcie czy
Bawarii: koronawirus nie ma urlopu i pozostaje aktywny wszędzie, przez cały czas. Dlatego
również podczas urlopu pamiętaj o przestrzeganiu obowiązkowych zasad higieny:
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POSTĘPUJ PRAWIDŁOWO
PODCZAS KASZLU I KICHANIA

Jeśli zdecydujesz się na podróż za granicę, koniecznie sprawdź wcześniej
aktualne wytyczne i ostrzeżenia dla podróżujących na stronie
q.bayern.de/covid19-reisewarnung
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WITAMY Z POWROTEM! O CZYM NALEŻY PAMIĘTAĆ:
Badanie na obecność koronawirusa / obowiązek wykonania testu
Aktualnie możesz skorzystać z mobilnych punktów wykonujących testy na obecność koronawirusa,
które są zlokalizowane na bawarskich lotniskach, głównych dworcach kolejowych w Monachium i
Norymbergii oraz w przygranicznych autostradowych miejscach obsługi podróżnych. Zapoznaj się
również z aktualnymi przepisami dotyczącymi obowiązku wykonania testu na koronawirusa.
Bliższe informacje dla podróżujących dotyczące obowiązku poddania się testowi oraz
lokalizacji punktów wykonujących testy na obecność koronawirusa są
dostępne na stronie q.bayern.de/testzentren-reisende
Obowiązkowa kwarantanna w przypadku powrotu z obszaru objętego ryzykiem
Pamiętaj, że osoby powracające do Bawarii z obszaru objętego ryzykiem zakażenia
koronawirusem z reguły muszą przejść obowiązkową kwarantannę. Dotyczy to
również dzieci w wieku szkolnym.
Na stronie q.bayern.de/covid19-reisewarnung znajdziesz listę krajów,
które są aktualnie uznawane za obszary objęte ryzykiem zakażenia koronawirusem.
Ewentualna utrata zarobku
Jeżeli na skutek swojej podróży musisz udać się na 14-dniową kwarantannę i w związku
z tym nie jesteś w stanie podjąć pracy, możesz utracić wynagrodzenie, za co nie
będzie Ci przysługiwać odszkodowanie.
Bliższe informacje dotyczące rozporządzenia w sprawie objęcia kwarantanną
osób wjeżdżających do kraju znajdziesz na stronie q.bayern.de/eqv
Objawy zakażenia COVID-19
Jeśli w domu zauważysz u siebie objawy wskazujące na zakażenie
COVID-19, skontaktuj się telefonicznie ze swoim lekarzem rodzinnym
lub z lekarzem dyżurnym Bawarskiego Zrzeszenia Lekarzy
Kas Chorych pod numerem 116 117.
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