Переклад з німецької
Федеральне адміністративне відомство

Інформація
для осіб, які бажають в’їхати до Німеччини на підставі повідомлення про
прийняття або повідомлення про включення у рішення про прийняття
Німеччиною
Прийняття осіб Німеччиною в умовах пандемії
(станом на: грудень 2020 року)

Шановні пані та панове!
Незалежно від розвитку ситуації з коронавірусною інфекцією прийняття вас у Німеччині
залишається можливим у попередньому обсязі.
Однак з метою захисту вашого здоров’я та задля уникнення розповсюдження вірусу до
процедури прийняття осіб Німеччиною необхідно внести деякі зміни. Просимо вас
поставитися до цього з розумінням.
• Особи із зон ризику без відбуття карантину не приймаються
Особи, які в’їжджають до Німеччини із зон ризику поширення вірусу, після в’їзду
зобов’язані негайно відправитися на карантин. Чинні актуальні правила для
подорожуючих щодо обов’язкового тестування та періоду перебування на карантині ви
знайдете за посиланням:
https://www.bundesregierung.de/breg-de/themen/coronavirus/faq-reisen-1735032 .
З метою захисту Федерального пункту первинного прийняття осіб, які прибувають до
Німеччини, у м. Фрідланді від інфекції Федеральний уряд Німеччини до проведення
процедури розподілу безоплатно надає помешкання вам та членам вашої родини на 14
днів.

• Часове керування процесом в’їзду
Помешкання надаються зазвичай у достатній кількості, аби усіх осіб, які прибувають,
прийняти в той момент, коли вони бажають в’їхати до Німеччини. Однак у зв’язку з
непередбачуваністю розвитку ситуації з інфекцією в умовах пандемії може виникати

нестача помешкань. Аби забезпечити помешканням кожного пізнього переселенця і,
таким чином, гарантувати ваше прийняття, у будь-який момент видається лише стільки
віз, скільки помешкань є у наявності. Для вас це означатиме, що видача віз може
затягнутися, якщо ви бажаєте виїхати у певний час, в який намагаються виїхати й багато
інших пізніх переселенців. Просимо вас ретельно обміркувати вибір моменту виїзду і
потім подати заяву на видачу візи до закордонного представництва Німеччини,
зазначивши в ній першу дату, в яку ви могли би виїхати. Про ваше бажання в’їхати до
Німеччини закордонне представництво повідомить Федеральному адміністративному
відомству. Після перевірки наявності вільних помешкань Федеральне адміністративне
відомство приймає рішення про те, чи є можливим ваш в’їзд у запланований вами час
(як правило, він буде можливим) або ж чи необхідно перенести в’їзд на пізнішу дату.
• Скорочений строк чинності візи
Ви отримаєте візу, строк чинності якої становить лише один місяць. Це є необхідним
для того, аби ми мали змогу краще підготуватися до вашого прибуття. Тому ви маєте
чітко спланувати дату вашого від’їзду. Зате Німеччина і в період пандемії коронавірусу
прийме вас у звичайному режимі. Зокрема, процедуру прийняття пізніх переселенців
буде проведено Федеральним адміністративним відомством після закінчення вашого
карантину, як і дотепер, у Федеральному пункті первинного прийняття у м. Фрідланді. У
разі, якщо через пандемію коронавірусу процедуру буде неможливо завершити до
закінчення строку чинності вашої візи, ви як особа, яка має статус німця згідно зі ст. 116
Основного закону Німеччини, не будете зобов’язані виїхати з країни.
До речі: Якщо разом з вами як іноземці в’їжджають особи відповідно до § 8
Федерального закону про питання вигнаних осіб та біженців (BVFG), то вони – на
відміну від вас –отримають візу на три місяці, аби вони мали достатньо часу для
реєстрації у відомствах у справах іноземців. Для цього члени вашої родини після
закінчення карантину та завершення процедури прийняття пізніх переселенців
протягом строку чинності їхньої візи можуть звернутися до відповідного відомства у
справах іноземців за їхнім новим місцем проживання у Німеччині. В інтересах
завершення процедури тримісячна віза розрахована так, аби була змога завершити
процедуру до закінчення строку чинності візи, та аби члени вашої родини також не
були зобов’язані виїхати з Німеччини.
Будь ласка, зверніть увагу на те, що ці візи, незважаючи на різні строки чинності,
видаються для спільного в’їзду з пізнім переселенцем.
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Проведення тестів на коронавірус
Ви зобов'язані пройти тести на коронавірус, які є вкрай необхідними, щоб уможливити
проведення процедури розподілу в м. Фрідланд, не побоюючись інфекцій. Наразі ми
проводимо по одному тесту безпосередньо після прибуття і незадовго до закінчення
періоду карантину.
Виняток з правила управління в'їздом:
• У разі, якщо ваш чоловік / дружина, що живе в Німеччині, або ваші родичі першого
ступеня споріднення, які живуть у Німеччині (тільки батьки і діти, а не брати і сестри,
бабусі і дідусі або інші родичі), в приватному порядку можуть надати вам відповідне
житло для самоізоляції, ви можете отримати візу на бажану Вами дату поїздки і для всіх
членів сім'ї, оскільки в такому випадку ви не будете користуватися житлом, наданим
Федеральним урядом.

• Житло є придатним для ізолювання, якщо в ньому можливо до мінімуму скоротити
контакти в'їжджаючих осіб з іншими особами, включаючи подружжя, які вже живуть в
Німеччині, і родичів першого ступеня споріднення. Це трапляється тоді, коли існує
можливість просторового розділення мешканців. Той, хто ізолюється в домашніх
умовах в приватному житлі, зобов'язаний, крім того, негайно звернутися до
відповідального за нього відділу охорони здоров'я і повідомити про своє прибуття.
Відповідний орган охорони здоров'я стежить за дотриманням самоізоляції.
Відповідальний за вас відділ охорони здоров'я ви знайдете в інтернеті за посиланням:
https://tools.rki.de/plztool . Після 14-денного карантину необхідно отримати медичну
довідку і направити її до Фрідландської філії Федерального адміністративного
відомства перед продовженням поїздки в Пункт первинного прийому в м. Фрідланді.

• Зверніть увагу, що в цьому випадку вам доведеться самостійно пройти необхідні тести
після в'їзду і після закінчення карантину.

• Формуляр, за допомогою якого ваші родичі в Німеччині зобов'язуються перед
Федеральним адміністративним відомством надати вам житло для самоізоляції в
домашніх
умовах,
ви
знайдете
в
інтернеті
за
посиланням:
www.bundesverwaltungsamt.de. Заповнений формуляр необхідно направити до
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Фрідландської філії Федерального адміністративного відомства (контактні дані див.
нижче), щоб ми могли його врахувати при розгляді вашої заяви на видачу візи.
• Інші виключення не передбачені.
Важливо:
З питаннями щодо розміщення під час карантину або управління процесом в'їзду
прохання звертатися виключно до Фрідландської філії Федерального адміністративного
відомства (unterbringung-friedland@bva.bund.de ). В рамках управління процесом в'їзду
закордонні представництва лише виконують вимоги Федерального адміністративного
відомства і не можуть надати інформацію про причини ухваленого рішення. Якщо ви не
зможете в'їхати до Німеччини протягом строку чинності оформленої візи, ви повинні
подати нову заяву на видачу візи, що потягне за собою направлення нового запиту до
BVA стосовно можливостей розміщення. Продовження строку чинності візи є
неможливим.

На завершення ми хотіли б ще раз попросити вас виявити розуміння до вжитих заходів і
подякувати вам за вашу допомогу. Заходи служать виключно для того, щоб
незважаючи на пандемію створити вам можливості та безпечні умови для вашого
старту тут у Німеччині.

Ваше Федеральне адміністративне відомство
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