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Обавештење о уласку у Савезну Републику Немачку из Чешке Републике
Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре је од стране
дипломатских представништва Републике Србије у Савезној Републици Немачкој и Чешкој
Републици обавештено да је у поноћ 13. на 14. фебруара о.г. ступила на снагу одлука
надлежних органа Савезне Републике Немачке која се односи на Чешку. Пошто су немачке
власти окарактерисале Чешку Републику као ,,област која изазива забринутост'', одлучиле
су да поново уведу граничну контролу.
Улаз у Савезну Републику Немачку из Чешке Републике дозвољен је само одређеним
категоријама лица, као што су радници у међународном транспорту, прекогранични
радници, с тим што ће имати обавезу да поседују негативан резултат ПСР/антигенског теста
на Ковид-19, не старији од 48 сати. Исто важи за сва лица која кроз Чешку Републику
транзитирају до Савезне Републике Немачке.
Улазак из Чешке Републике ради транзита кроз Савезну Републику Немачку до
других земаља неће бити дозвољен.
С тим у вези, услови за улазак у Чешку су, почев од 14. фебруара 2021. (0:00)
прилагођени немачким мерама, па ће тако радници у међународном транспорту који преко
Чешке транзитирају до Немачке бити у обавези да поседују негативан резултат
ПСР/антигенског теста на Ковид-19, не старији од 36 сати. На чешким граничним прелазима
ће бити појачане полицијске контроле.
Сходно наведеном, МУП Чешке Републике:
- Снажно апелује на превознике да користе транзит преко Чешке Републике до
Савезне Републике Немачке само у апсолутно неопходним случајевима, јер ће
вероватно долазити до загушења на уласку и изласку из Чешке Републике.
- Снажно одвраћају све стране држављане да путују преко Чешке уколико има крајње
одредиште није Савезна Република Немачка, већ кроз ту земљу транзитирају, пошто
им улазак у Немачку за наведену сврху неће бити дозвољен.
Што се тиче уласка у Немачку напомињемо да постоји и обавеза електронске пријаве за
улазак у Немачку: www.einreiseanmeldung.de. Појачава се такође и гранична контрола
између Аустрије и Немачке.
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