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Rozporządzenie w sprawie kwarantanny dla osób wjeżdżających i 
powracających w celu zwalczania w Brandenburgii nowego koronawirusa 

SARS-CoV-2 i COVID-19  

(Rozporządzenie w sprawie kwarantanny dot. SARS-CoV-2  
– nazwa skrócona: SARS-CoV-2-QuarV)  

z dnia ... 

Na podstawie § 32 zdanie 1 w związku z §§ 28, 29 i 30 ust. 1 zdanie 2 ustawy z dnia 
20 lipca 2000 r. o ochronie przed zakażeniami (Federalny Dziennik Ustaw I str. 
1045), której § 28 otrzymał nowe brzmienie w artykule 1 numer 6 ustawy z dnia 27 
marca 2020 r. (Federalny Dziennik Ustaw BGBl. I s. 587), której § 29 został ostatnio 
zmieniony artykułem 41 numer 7 ustawy z dnia 8 lipca 2016 r. (Federalny Dziennik 
Ustaw BGBl. I s. 1594, 1598) oraz § 30 został zmieniony artykułem 30 numer 9 
ustawy z dnia 20 listopada 2019 r. (Federalny Dziennik Ustaw BGBl. I, s. 1626, 1647) 
oraz na podstawie § 2 rozporządzenia z dnia 27 listopada 2007 r. w sprawie 
odpowiedzialności za ochronę przed zakażeniem (Dziennik Ustaw i Rozporządzeń 
kraju związkowego GVBl. II s. 488), które otrzymało nowe brzmienie w 
rozporządzeniu z dnia 10 stycznia 2012 r. (Dziennik Ustaw i Rozporządzeń kraju 
związkowego GVBl. II nr 2), Minister Spraw Społecznych, Zdrowia, Integracji i 
Ochrony Konsumentów nakazuje: 

§ 1 
Kwarantanna domowa dla osób wjeżdżających i powracających,  obserwacja 

(1) Osoby, które po przybyciu drogą lądową, morską lub powietrzną z kraju 
znajdującego się poza Republiką Federalną Niemiec wjeżdżają do kraju 
związkowego Brandenburgii, mają obowiązek udać się bezpośrednio po wjeździe do 
swojego własnego domu lub innego odpowiedniego miejsca zakwaterowania i 
pozostać tam w trwałej izolacji przez okres 14 dni; dotyczy to również osób, których 
pierwszy wjazd na terytorium Republiki Federalnej Niemiec nastąpił do innego kraju 
związkowego. Osobom, o których mowa w ust. 1 zdanie 1, nie zezwala się na 
przyjmowanie w tym okresie wizyt osób, które nie należą do ich gospodarstwa 
domowego. 

(2) Osoby objęte przepisami ust. 1 zdanie 1 są zobowiązane do niezwłocznego 
skontaktowania się z odpowiedzialnym za nie właściwym organem i do 
poinformowania o istnieniu obowiązków wynikających z ust. 1. Ponadto są 
zobowiązane do niezwłocznego poinformowania właściwego organu o wystąpieniu 
objawów choroby. 

(3) W okresie odizolowania osoby, o których mowa w ust. 1 zdanie 1, pozostają pod 
obserwacją właściwego organu. 

§ 2 
Wyjątki od kwarantanny domowej 

(1) § 1 ustęp 1 zdanie 1 nie obejmuje osób, 

1.  które ze względów zawodowych przewożą osoby, towary, pocztę lub dokonują 
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przewozu towarów przez granicę drogą lądową, kolejową, morską lub 
powietrzną,  

2.  których działalność jest bezwzględnie konieczna dla zapewnienia 

a)  funkcjonowania systemu opieki zdrowotnej i placówek opiekuńczych, 

b)  bezpieczeństwa i porządku publicznego, 
c)  utrzymywania stosunków dyplomatycznych i konsularnych, 

d)  funkcjonowania systemu sądownictwa, 
e)  funkcjonowania parlamentu, rządu i administracji rządu federalnego, krajów 

związkowych i władz lokalnych; 
f)  funkcjonowania organów Unii Europejskiej i organizacji międzynarodowych  

przy czym bezwzględna konieczność musi zostać zweryfikowana i potwierdzona 
przez podmiot zatrudniający urzędników, pracodawcę lub innego zleceniodawcę; 

3.  które przebywały poza Republiką Federalną Niemiec w związku z wykonywaniem 
swoich obowiązków pracownika przedsiębiorstwa lotniczego, transportu 
morskiego, kolejowego lub autobusowego lub które były załogą samolotów, 
statków, kolei i autobusów, 

4.  które regularnie przekraczają granicę między miejscem zamieszkania a 
miejscem pracy (osoby dojeżdżające codziennie do pracy) lub które wjeżdżają na 
terytorium Republiki Federalnej Niemiec na czas określony z pilnych i 
niecierpiących zwłoki powodów zawodowych lub medycznych, 

5.  które przebywały za granicą krócej niż 48 godzin, lub 

6.  które mają inny ważny powód odbywania podróży; do takich powodów zaliczane 
są w szczególności aspekty społeczne, takie jak wspólne sprawowanie opieki 
nad dzieckiem, odwiedziny partnera, który nie mieszka osobą podróżującą w tym 
samym gospodarstwie domowym, pilne leczenie, wsparcie bądź opieka nad 
osobami wymagającymi szczególnej troski. 

Należy nosić ze sobą odpowiedni dokument potwierdzający istnienie wyjątkowych 
przyczyn, o których mowa w zdaniu 1. W uzasadnionych pojedynczych przypadkach 
właściwy organ może na wniosek udzielić dalszych zwolnień z obowiązków 
określonych w § 1. 

(2) § 1 nie ma zastosowania do osób, które wjeżdżają na terytorium Republiki 
Federalnej Niemiec w celu podjęcia pracy przez okres co najmniej trzech tygodni 
(pracownicy sezonowi), jeżeli w miejscu ich zakwaterowania i pracy w ciągu 
pierwszych 14 dni po przyjeździe zostaną podjęte dla całej grupy 
wewnątrzzakładowe środki higieny oraz działania mające na celu uniknięcie 
kontaktów poza grupą, porównywalne z izolacją, o której mowa w § 1 ust. 1 zdanie 1, 
a opuszczenie miejsca zakwaterowania jest dozwolone wyłącznie w celu 
wykonywania pracy. Pracodawca zgłasza przed rozpoczęciem pracy do właściwego 
organu fakt podjęcia pracy oraz dokumentuje podjęte środki, o których mowa w 
zdaniu 1. Właściwy organ ma sprawdzać przestrzeganie wymogów, o których mowa 
w zdaniu 1. 

(3) Przepisu § 1 nie stosuje się do członków sił zbrojnych i funkcjonariuszy policji 
powracających z interwencji oraz z zadań o charakterze interwencji realizowanych za 



     
 

 

 

 

3 

granicą. 

(4) Ponadto § 1 nie ma zastosowania do osób, które wjeżdżają na terytorium 
Republiki Federalnej Niemiec wyłącznie w celach tranzytowych; osoby te muszą 
bezpośrednio opuścić terytorium kraju związkowego Brandenburgii. Konieczny 
podczas tranzytu przejazd przez terytorium kraju związkowego Brandenburgii jest 
dozwolony. 

(5) Ustępy 1 do 4 obowiązują jedynie w takim zakresie, w jakim osoby w nich 
wymienione nie wykazują żadnych objawów wskazujących na chorobę COVID-19 
zgodnie z aktualnymi w danym momencie kryteriami Instytutu Roberta Kocha. 

§ 3 
Przepisy dotyczące kary grzywny 

Wykroczenie w rozumieniu art. 73 ust. 1a numer 24 ustawy o zapobieganiu 
zakażeniom popełnia ten, kto umyślnie lub w wyniku niedbalstwa  
1.  wbrew § 1 ust. 1 zdanie 1 nie podda się izolacji, 
2.  wbrew § 1 ust. 1 zdanie 1 nie uda się bezpośrednio do własnego domu lub 

innego odpowiedniego miejsca zakwaterowania, 

3.  wbrew § 1 ust. 1 zdanie 2 przyjmuje gości, 
4.  wbrew § 1 ust. 2 zdanie 1 i 2 nie poinformuje właściwego organu lub nie 

poinformuje go w odpowiednim czasie, 

5.  wbrew § 1 ust. 1 zdanie 1 numer 2 druga część zdania wyda zaświadczenie 
niezgodne z prawdą, 

6.  wbrew § 2 ust. 2 zdanie 2 nie poinformuje właściwego organu, lub 

7.  wbrew § 2 ust. 4 zdanie 1 druga część zdania nie opuści bezpośrednio terytorium 
Brandenburgii. 

§ 4 
Dalsze obowiązywanie ustawy o zapobieganiu chorobom zakaźnym 

Przepisy niemieckiej ustawy o zapobieganiu chorobom zakaźnym pozostają 
nienaruszone. 

§ 5 
Wejście w życie, utrata mocy 

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego ogłoszeniu i traci 
swoją moc z końcem dnia 19 kwietnia 2020 r.; wobec osób, które wjechały na 
terytorium Brandenburgii przed 19 kwietnia 2020 r. obowiązki wynikające z § 1 
pozostają w mocy do upływu 14 dni od dnia wjazdu. 

Poczdam, 9 kwietnia 2020 r. 

Minister Spraw Społecznych, Zdrowia, Integracji i Ochrony Konsumentów  

 Ursula Nonnemacher  


