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Ország: Németország  

Közlekedési feltételek  

Kérdés: Válasz: 

Engedélyezett a román 

állampolgárok beutazása 

turistaként (idegenforgalmi 

céllal/szabadon)? 

- IGEN, korlátozásokkal - A román állampolgárokra, az EU-tagországok többi állampolgárához 
hasonlóan, nem vonatkoznak tényleges korlátozások a német  területre történő belépés 
tekintetében. A német hatóságok viszont számos konkrét kötelezettséget határoztak meg egy 
járvány kapcsán, különös tekintettel a magas kockázatú területekről, például Romániából érkező 
emberekre. 
- Minden olyan személy, aki Németországba érkezik, miután az érkezés előtti utolsó 14 napban 
bármikor a "kockázati területeken" tartózkodott, köteles a lehető legegyenesebben, a 
kapcsolatok minimalizálása mellett költözni és elszigetelődni lakóhelye vagy más alkalmas 
szálláson, az érkezés után 14 napig (a jogi kifejezés "karantén"). Az elszigetelődés  ezen 
kötelezettségének való megfelelést a tartományi hatóságok véletlenszerűen és a szokásos 
járványügyi vizsgálatok során is ellenőrzik. 
- A veszélyeztetett  területeken utazóknak ki kell tölteniük a „Közegészségügyi utasazonosító 
űrlapot”, és azt az érkezésüket követő egy napon belül be kell nyújtaniuk a helyi egészségügyi 
hatóságoknak, hogy tájékoztatást kapjanak róluk és ellenőrizzék a karantén betartását. Ennek az 
űrlapnak a román változata az alábbiakban található 

- https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Transport/Aussteigekarten-
COVID_RO.pdf?__blob=publicationFile 
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Engedélyezett a román 

állampolgárok beutazása jól 

meghatározott céllal? 

- IGEN, a román állampolgárok turistaként való belépésével megemlített korlátozásokkal. 
- Javasoljuk a Németországba utazni szándékozó román állampolgároknak, hogy informálódjanak 
a célország által az utolsó pillanatban elfogadott változásokról. Az egyes célországokban érvényes 
utazási feltételek a Szövetségi Kancellária oldalán érhetők el a következő linken: 

- https://www.bundesregierung.de/breg-de/themen/coronavirus/corona-bundesl... 
Ami a román állampolgárok jogait a németországi munkavégzéshez a romániai Corona-válság 

idején illeti, a DGB "Faire Mobilität" projekt országos szinten telefonvonalat hozott létre a munkajogi 

kérdésekről a Corona-válság idején. Az első tájékozódáshoz, valamint tanácsért és további segítségért a 

román állampolgárok felhívhatják a következő telefonszámot. Telefonon: 0800 0005602. 

AJÁNLÁSOK ROMÁNIÁBÓL/ ROMÁNIÁBA UTAZÓ ROMÁN állampolgárok számára: 

A Külügyminisztérium azt javasolja a román állampolgároknak, hogy elemezzék minden külföldi út lehetőségét a 

jelenlegi helyzetben, és csak az elengedhetetlennek tartott utazásokat tegyék meg. További információ a következő linken 

található: http://www.mae.ro/node/53410  

Tekintettel az orvosi szolgáltatások igénybevételével kapcsolatos nehézségekre, amelyek szükségessé váltak a német 

területen történő ideiglenes tartózkodás során, ajánlott beszerezni (a Németországi Szövetségi Köztársaságba való 

megérkezés előtt!) Az Európai Egészségbiztosítási Kártyát. Ezt a kártyát az Egészségbiztosítási pénztárhoz intézett kérelem 

alapján szerzik be, amelynek nyilvántartásában a biztosított személy szerepel. További részletek a következő linken 
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olvashatók:  http://www.cnas.ro/page/modalitatile-de-eliberare-i-utilizare-a-cardului-european.html 

Kivételt képeznek a belépési 

korlátozások alól: 

- A karanténra vonatkozó előírások Németország minden régiójában mentességet írnak elő az 

áruszállítóautók vezetői, a személyszállítók vezetői,  a vasúti személyzet, a légi és hajózószemélyzet 

tagjai, a tengeri és folyami személyzet számára. Következésképpen a nemzetközi áru- vagy 

személyszállításban részt vevő járművezetőkre nem vonatkozik a kötelező COVID-19 teszt vizsgálata. 

- A "kockázati területek" listáját a Robert Koch Intézet (RKI) teszi közzé és rendszeresen frissíti, és a 

következő linken található: 

https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogebiete_neu. html 

Az országba való beutazás 

esetén szükséges felmutatni 

negatív COVID tesztet? 

NEM, nagyon rövid ideig, amely állapotonként változik, és amelyre nem lehet számítani, azok az 

emberek, akik negatív eredménnyel mutatnak be molekuláris biológiai vizsgálatot a COVID-19 esetében, 

elvileg továbbra is mentesülnek a karantén elvégzésének kötelezettsége alól. legkésőbb 48 órával a 

németországi belépés előtt német vagy angol nyelvre lefordított orvosi igazolással kell elvégezni. 

- Kivételt képeznek azok is, akik a tesztet a Németországi Szövetségi Köztársaságba való megérkezésük 

után végzik, azzal a kötelezettséggel, hogy szigorúan tartsák be otthon az elszigetelődést a negatív teszt 

eredményének közléséig. 

- A vizsgálat elvégezhető közvetlenül a repülőtéren, a háziorvosnál vagy a helyi egészségügyi  

hatóságoknál. 
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Az országba való beutazást 

követően karanténba kell 

vonulni? Mennyi időre? 

IGEN - 14 napos időtartamra 

Kötelező úti okmányok? A román állampolgároknak nincs szükségük vízumra a Németországi Szövetségi Köztársaságba történő 
utazáshoz. 
A Németországi Szövetségi Köztársaságba történő belépés érvényes útlevéllel vagy személyi 
igazolvánnyal megengedett. 
Közrend, közegészségügy vagy nemzetbiztonsági okokból korlátozott időtartamra vezethető be 
ellenőrzés az EU belső határán. 
- További információkért javasoljuk, hogy olvassa el a német hatóságok hivatalos tájékoztatását: 
- Német külügyminisztérium (www.auswaertiges-amt.de) 
- Bukaresti német nagykövetség (www.bukarest.diplo.de) 
- Németország főkonzulátusa Nagyszebenben (http://www.hermannstadt.diplo.de/) 
- Németország temesvári főkonzulátusa (www.temeswar.diplo.de) 
- A Külügyminisztérium azt javasolja azoknak a román állampolgároknak, akik hosszú ideig szándékoznak 
ezen állam területén tartózkodni, hogy a területi illetékesség szerint forduljanak a berlini román 
diplomáciai képviselethez vagy a bonni és müncheni konzuli képviseletekhez, és jelentsék jelenlétüket a 
régióban. hogy vészhelyzetekben kapcsolatba lehessen lépni. 
 

Lehetséges az országból a 

Romániába való utazás? 

IGEN 

- Nincs otthoni karantén vagy intézményesített karantén, mivel Németország nincs a sárga listán 

Lehetséges az országon való Az országban megengedett a tranzit? 
IGEN - A német területen való szimpla áthaladás nem vonatkozik a fent említett kötelezettségekre. A 
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átutazás/tranzitálás? tranzit magában foglalja a német terület lehető legközvetlenebb elhagyását, a más emberekkel való 
szoros kapcsolat elkerülését és a különleges védelmi intézkedések betartását: társadalmi távolság, 
higiénia, maszk stb. Rövid megállók megengedettek élelmiszerek vagy üzemanyagok vásárlásához, de 
nem turista vagy üzleti jellegűek, látogatások, szállás, szerződések megkötése stb. 
• A tesztelési kötelezettségek be nem tartása, az elszigetelődési  intézkedés vagy az átszállási feltételek 
be nem tartása esetén a német hatóságok legtöbb 25 000 euró büntetést szabhatnak ki. 
A Külügyminisztérium azt javasolja a román állampolgároknak, hogy elemezzék minden külföldi utazás 
lehetőségét a jelenlegi helyzetben, és csak az elengedhetetlennek tartott utazásokat tegyék meg. 
További információ a következő linken található: 

http://www.mae.ro/node/53410 
 

Milyen tranzit útvonalak 

használhatóak? 

- Magyarország - Szlovákia - Ausztria – Németország                    

A tranzitálás során milyen 

intézkedésekre szükséges 

odafigyelni? (pl. csak kijelölt 

helyeken lehet megállni, mennyi 

ideig lehet egy pihenőben 

tartózkodni, mennyi idő áll 

rendelkezésre az országon való 

áthaladásra) 

A tranzit magában foglalja a német terület lehető legrövidebb idő alatti elhagyását, a más emberekkel 

való szoros kapcsolat elkerülését és a speciális védelmi intézkedések betartását: társadalmi távolság, 

higiénia, maszk stb. Rövid megállók megengedettek élelmiszerek vagy üzemanyagok vásárlásához, de 

nem turista  vagy üzleti jellegű megállók, látogatások, szállás, szerződések megkötése, stb. 
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Mely oldalakon találhatóak 

további hiteles információk az 

utazást vagy / és tranzit utazást 

illetően? 

https://www.mae.ro/node/53410 

https://reopen.europa.eu/, POLITIADEFRONTIERA.RO, ETC.  

Általános intézkedések  

Kérdés: Válasz: 

Melyek az érvényben lévő 

korlátozások? 

A tömegközlekedésben és az üzletekben kötelező védőmaszkot viselni, valamint be kell tartani a 

higiéniai szabályokat, és a közterületen a társadalmi távolságot (1,5 m) kell tartani, a maszkot még olyan 

nyilvános helyiségekben is viselni kell, ahol a minimális ajánlott távolságot nem lehet betartani. E 

kötelezettség elmulasztása legkevesebb 50 eurós bírságot von maga után. 

Bár a teszteléseket  a járvány kezdete óta kibővítették, Németországban naponta több koronavírus eset 

fordul elő, mint a márciusi járvány kezdetén. Az új hullám kezelése érdekében ebben az országban 

szigorították a COVID-19 terjedésének megakadályozására vonatkozó korlátozásokat, különös tekintettel 

a gyülekezési tilalmakra. Ugyanakkor helyi korlátozásokat fogadtak el, például Berlinben, ahol a zsúfolt 

utcákon kötelezővé vált a maszk viselése. 

Németország 30 napra sürgősségi karantént léptetett életbe a koronavírus elleni küzdelem érdekében. 

Az éttermek, bárok és szállodák bezárnak. A nyilvános csoportosulások  két háztartásra korlátozódnak, 
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az emberek maximálisan engedélyezett.  száma 10 személy. A színházak, a mozik, az uszodák és az 

edzőtermek is bezárnak. Az iskolák, óvodák, vallási körmenetek és üzletek továbbra is nyitva maradnak a 

bevezetett biztonsági intézkedéseknek megfelelően. 

Németország: Korlátozások novemberben 

 A november 2-tól alkalmazandó új korlátozások azt is előírják, hogy a csoportosulásokat legfeljebb 10 

főre korlátozzák két különböző háztartásból. Az éttermek, bárok, színházak, mozik, fitnesztermek és 

uszodák bezárnak és a koncertek lemondásra kerülnek. A lakosságot arra is felszólítják, hogy kerülje el a 

nem feltétlenül szükséges utazást. A szállodákban való éjszakázás csak a szükséges üzleti utazásokra 

engedélyezett, turistautak tilosak. Ezeknek a szigorú intézkedéseknek a célja – amelyek nem  annyira 

korlátozóak, mint tavasszal, amikor a nem alapvető üzleteket és iskolákat bezárták - Merkel szerint a  

negatív gazdasági hatások mérséklése, valamint az iskolák és óvodák nyitva tartása.  Üzletek és fodrász 

szalonok is nyitva vannak. A vallási körmenetek megengedettek. 

Németország november 2-án, hétfőtől kezdődően "részleges zárolást" alkalmaz. A korlátozások a 

társadalmi elhatárolódási intézkedésekre és a nyilvános  csoportosulásokban résztvevő  emberek 

számára vonatkozik. Angela Merkel  kijelentette, hogy megérti a lakosság körében az új korlátozásokkal 

szemben kiváltott frusztrációkat, és rövid üzenetet küldött az embereknek. "Szabadnak lenni nem azt 

jelenti, hogy mindent megteszel, amit akarsz. A szabadság azt jelenti, hogy felelős személynek kell lenni.  

A hazugságok, a téves információk és az összeesküvés-elméletek nemcsak a demokratikus elveket 
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károsítják, hanem a vírus elleni harcot is érintik" - mondta Merkel. 

A vártnál korábban a németek új drasztikus korlátozásokkal néznek szembe. A kormánynak nem volt 

választása a koronavírusfertőzések számának drámai növekedése kapcsán - véli Jens Thurau. 

Elkerülhetetlennek tűnik: a nyár hosszú volt, és a németeknek az volt a benyomása, hogy a koronavírus-

járvány szempontjából a dolgok nem lesznek olyan súlyosak, mint más országokban. Általánosságban 

elmondható, hogy a tavaszi korlátozó intézkedések a Szövetségi Köztársaság legtöbb lakója számára 

elviselhetőek voltak, kivéve azokat a művészeket, kisvállalkozások tulajdonosait vagy kocsmák 

tulajdonosait, akiket súlyosan sújtott a lezárás. Többségüknél most nagy a veszélye annak, hogy 

elveszítik minden jövedelemforrásukat. Eddig a lakosság általában betartotta a szabályokat. A kórház 

személyzetének és az egészségügyi hatóságok alkalmazottainak szinte emberfeletti erőfeszítésekkel 

olyan jól sikerült kezelniük a helyzetet, hogy sok németnek az volt a benyomása, hogy ami  rosszabb volt 

elmúlt. Sajnos más a helyzet. A fertőzések száma drámaian növekszik (csütörtökön 24 órán belül több 

mint 16 700 új esetet  regisztráltak, új negatív rekordot), és a 16 szövetségi állam kormánya és 

miniszterelnöke szerdán új korlátozó intézkedésekről döntött. Novemberben a németek visszavonulnak 

otthonaikba, és várják - csakúgy, mint tavasszal -, hogy lássák, hogyan alakulnak a dolgok. 

Angela Merkel kancellár ragaszkodott ahhoz, hogy fontos fenntartani a németországi járványellenes 

korlátozások egy részét, amíg a lakosság 60-70% -a immunitást nem élvez a COVID-19 ellen - írja az EFE 

jelentése, idézi az Agerpres. Németország megszünteti az összes korlátozást, amikor a lakosság 70% -
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ának mentessége lesz a COVID-19 ellen - mondta Angela Merkel, elismerve, hogy a novemberben 

bevezetett intézkedések némelyike "keserű és kemény", de  szükséges  a pandémia visszaszorításához. 

"Más járványokból tudjuk, hogy a vírust többé-kevésbé legyőzték, amikor a lakosság 60-70% -ának 

immunitása volt, akár azért, mert (emberek) meggyógyultak, akár azért, mert beoltották őket.  Akkor 

minden korlátozás feloldható "- mondta Angela Merkel. "Addig a vírus által előírt korlátozásokkal kell 

élnünk" - tette hozzá a kancellár. Az oltási folyamat a rendelkezésre álló vakcinák számától és az általa 

generált immunitás időtartamától függ. Senkit sem kényszerítenek oltásra, mindenki maga dönti el - 

erősködött a kancellár. Németországban eddig mintegy 660 000 ember fertőzött meg, ami a lakosság 

mintegy 0,8% -át jelenti. 

A Reuters által idézett, Németországban folyamatban lévő és az új intézkedéseket érintő dokumentum 

szerint a hatóságok újabb korlátozásokat jelentenének be, mivel a SARS-CoV-2 fertőzések száma nem 

csökken. Ebben a hónapban Németország számos intézkedést vezetett be a világjárvány második 

hullámának kordában tartása érdekében, csakúgy, mint a legtöbb európai ország. Az első korlátozások 

eredményeként az új fertőzések száma nem növekszik exponenciálisan, de a fertőzések számának 

csökkenése még nem látható előre - állítja a dokumentum. " További erőfeszítésekre van szükség (...) 

Négy nehéz téli hónap áll előttünk mielőtt remélhetőleg a szezonális hatások és az oltások megjelenése 

lehetővé teszi számunkra, hogy fokozatosan legyőzzük a világjárványt "- áll a dokumentumban - írja a 

Reuters a Mediafax által idézve. November 23-án Merkel és a regionális államok vezetői találkoznak, és 
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további intézkedésekről döntenek, figyelembe véve az addigi  fertőzések számának alakulását. 

Angela Merkel német kancellár szerdán megállapodott a 16 állam vezetőivel az új koronavírus-járvány 

leküzdésére irányuló intézkedések meghosszabbításáról legalább december 20-ig, és nagyon valószínű, 

hogy januárban is érvényben maradnak - jelentette a dpa és a Reuters - idézi az Agerpres. 

"A fertőzések száma továbbra is túl magas" - mondta Merkel, hozzátéve, hogy a korlátozásokat enyhítik 

a karácsonyi ünnepek alatt. 

Melyek az érvényben lévő 

lazítások? 

Az iskolai osztályok és az óvodák néhány tartományban újraindultak. Néhány múzeum, kiállítás, 

állatkert, szabadtéri úszómedence újból megnyílt (a távolság és az egészségügyi védelem speciális 

intézkedéseinek betartásával). 

Néhány nyilvános, sportesemény, vallási és szabadidős rendezvény megengedett. A boltokat és 

éttermeket bizonyos feltételek mellett újra megnyitották. 

Gazdasági intézkedések Még akkor is, ha a koronavírus-járvány által a német gazdaságban okozott károk a vártnál kisebbek 

lesznek, a 2020-ban regisztrált 5,8% -os összehúzódás lesz a leggyengébb teljesítmény, amelyet 

Németország a háború utáni időszakban regisztrált. 

Peter Altmaier úgy becsülte, hogy Németország bruttó hazai terméke 2022-ben visszatér a válság előtti 

szintre, hozzátéve, hogy a koronavírus-járvány miatt nem számít olyan szigorú elszigetelődési 

intézkedésekre bizonyos  ágazatokban, mint a kiskereskedelem vagy az ipar. 
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"Meggyőződésem, hogy elkerülhetjük a második általános elszigeteltséget" - mondta Altmaier. 

A német gazdaság, amely Európa motorja, a második negyedévben 9,7% -os rekordcsökkenést 

regisztrált a fogyasztói kiadások, a vállalati befektetések és az export összeomlását követően a COVID-19 

világjárvány legrosszabb pillanatában. 

A német kancellár új, 10 milliárd eurós sürgősségi segélyprogramot jelentett be azoknak a vállalatoknak, 

akiket a járványellenes korlátozások sújtanak. 

A hivatalos képviselők hétfőn egyetértettek, hogy kétmilliárd eurós támogatási csomagban segítik az 

autógyártókat és az autóipart az belsőégésű motorokról az elektromos autóra és az önvezető autókra 

való áttérésére idézi a Reuters a Gazdasági Minisztérium egyik dokumentumát. A 2021-ben hatályba 

lépő program keretében a berlini kormány 2024-ig támogatást kíván nyújtani az autóipar 

kulcsszereplőinek. Az alapokat kutatási és fejlesztési tevékenységekre is felhasználják az ellátási láncok 

digitalizálására, a 3D nyomtatásra, az alkalmazottak képzésére és a termelési adatok megosztására.  A 

kormány a nagyvállalatok költségeinek 60% -át, kis- és középvállalkozások költségeinek 80% -át kívánja 

fedezni  ha környezetbarát gyártást alkalmaznak. 

Angela Merker kancellár bejelentette, hogy az érintett vállalkozások 10 milliárd eurót kapnak a lezárási 

időszak túllépésére. Így a legfeljebb 50 alkalmazottal és szabadúszókkal rendelkező cégek a fizetés akár 

75% -át is megkapják. A segélycsomag szerény a világjárvány elején bejelentett csomaghoz képest, 750 

millió euró értékben. 
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Ezeken az oldalakon találhatóak 

további hiteles információk az 

országos intézkedéseket 

illetően, a betegek számát 

illetően stb.:  

Az első olyan nemzeti kapcsolattartó és figyelmeztető alkalmazás, amely képes működni más EU-
országokban, Németországból, Írországból és Olaszországból származik. 
Az EU interoperabilitási informatikai rendszere, amely lehetővé teszi a határokon átnyúló adatok 
cseréjét a nemzeti érintésérzékelő és figyelmeztető alkalmazások között a COVID-19 elterjedése 
érdekében, kedden lépett műkődésbe, miután az első három nemzeti alkalmazást összekötötték a 
rendszerrel. jelentette be az Európai Bizottság. Ezek a német Corona-Warn-App, az ír COVID Tracker és 
az olasz Immuni alkalmazás, amelyeket körülbelül 30 millió ember töltött le. Az alkalmazáso kat telepítő 
három ország állampolgárai felhasználhatják őket a rendszerben részt vevő más EU-országokban is. 
Ha teljes mértékben megfelelnek az uniós szabályoknak és jól koordinálják őket, a kapcsolattartó 
alkalmazások kulcsszerepet játszhatnak a válságkezelési folyamat minden szakaszában. Ezek az 
alkalmazások kiegészíthetik a meglévő kézi érintés-felismerési tevékenységet, és segíthetnek a vírus 
átviteli láncának megszakításában. Így hozzájárulhatnak az életmentéshez.                                                                                                                                              
A koronavírus gyors terjedése miatt a a bajor Berchtesgadener Land régióban hatályba lépnek az első 
németország-i ház elhagyásának korlátozásai  a tavaszi „lezárás” óta. A polgárok csak megalapozott 
okokból hagyhatják el otthonukat. Az iskoláknak, óvodáknak, bölcsődéknek, szabadidős központoknak  
és éttermeknek be kell zárniuk ajtaikat. Bármilyen tüntetés/megnyilvánulás tilos. Németország délkeleti 
részének közigazgatási régiójában, Ausztria határán, az új koronavírus-fertőzések száma az elmúlt hét 
napban százezer lakosra vetítve 272,8 esetre nőtt. Ez a szövetségi szinten regisztrált legmagasabb érték. 
Kezdetben a vírus terjedésének megakadályozására szolgáló intézkedések 14 napig érvényesek. 
Mecklenburg-Vorpommern, Brandenburg és Szász-Anhalt tartományokban a kormányok a nap folyamán 
konzultációkat kívánnak folytatni az új védelmi intézkedések alkalmazásáról a magas fertőzésszámú 
területeken. 
Németország, amelyet meglehetősen megkímélt a tavasz első hulláma, már több hete szembesül a 
Covid-19 fertőzések számának hirtelen növekedésével, akárcsak az összes európai ország. 
A németországi és európai világjárvány újjáéledése kapcsán a német hatóságok szigorították a 
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korlátozásokat, különösen a gyülekezési tilalmak elfogadásával. 
Helyi korlátozásokról is döntöttek, akárcsak Berlinben, ahol bizonyos forgalmas utcákon maszk viselését 
írták elő. Egy bajorországi alpesi kantonban, Berchtesgaden környékén, a hét elején szinte teljes 
elszigetelést vezettek be. 
Angela Merkel kancellár a helyzet súlyosságára figyelmeztetett, felszólítva az embereket, hogy minél 
jobban korlátozzák a társadalmi kapcsolatokat, és  mondják le azokat az utazásokat amelyek  nem 
feltétlenül szükségesek. Később Jens Spahn szövetségi egészségügyi miniszter is  megfertőződött 
koronavírussal. Október 24-én, szombaton a Robert Koch Intézet (RKI) bejelentette, hogy 
Németországban az új fertőzések száma elérte a 14 714-et. A szomszédos államokban még aggasztóbb a 
helyzet. 
Németország a COVID-19 elleni oltási kampány megkezdésére készül az év vége előtt - derül ki a Bild 
pénteki napilapból, idézi a Reuters és az Agerpres . A szövetségi egészségügyi minisztérium 60 speciális 
oltási központ felállítását tervezi az oltások megfelelő hőmérsékleten történő tárolásának biztosítása 
érdekében, arra kérve a 16 tartományt, hogy november 10-ig jelezzék, hol lehet ezt megtenni , írja a 
Bild, a források megadása nélkül. Jens Spahn egészségügyi miniszter szerint  aki maga is koronavírus  
pozitívnak bizonyult szerdán, a német BioNTech közel áll ahhoz, hogy jóváhagyást kapjon oltására - 
idézte Bild a résztvevőket. Arra a kérdésre, hogy mikor várja az első oltásokat, Spahn azt válaszolta: "Ez 
még az év vége előtt megtörténhet" - mondták ugyanezen napilapban a résztvevők. 
Az egyes államok szintjén meghatározott magatartási szabályok, korlátozások és relaxációs intézkedések 
a német szövetségi kancellária honlapján érhetők el. 
A németországi laboratóriumok elérték a koronavírus vizsgálati kapacitás határát - jelentette be az 
Akkreditált Orvosi Laboratóriumok Szövetsége kedden 162 laboratórium adatai alapján. Ez az első 
alkalom, hogy minden laboratorium 100% -os kapacitással dolgozik,  jegyzi a dpa. Az egyesület arra 
figyelmeztetett, hogy ha a járvány tovább fokozódik, felszerelés meghibásodása vagy a személyzet 
elérhetetlensége esetén fennáll annak a veszélye, hogy a szükséges szintű tesztelés már nem biztosítható. 
Az egyesület vezetője, Michael Mueller úgy  értékelte, hogy a helyzet veszélyes és már elfogadhatatlan. 
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Csak a múlt héten több mint 1,4 millió PCR-tesztet végeztek el, amelyekből 104 663, azaz 7,3% pozitív 
volt, szemben az előző időszak 5,7% -ával. Ugyanakkor a németországi intenzív osztályon kezelt betegek 
száma hatszorosára nőtt - közölte a DIVI, a szakterület orvosi egyesülete. Uwe Janssens, a DIVI elnöke 
kedden azt mondta, hogy a kórházaknak fel kell adniuk a rutinszerű tevékenységeket, ha magas a 
fertőzés mértéke. 
 https://www.economica.net/coronavirus-capacitatea-de-testare-a-germaniei 
https://www.bundesregierung.de/breg-de/themen/coronavirus/corona-bundeslaender-1745198 
https://www.worldometers.info/coronavirus/country/germany/ 


