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Information om gällande regler i Tyskland
Landets lockdown har ersatts av en ny infektionsskyddslag, en ”Notbremse” (nödbroms) som
gäller fr.o.m. 24/4.
Fortfarande gäller att man ska uppvisa ett negativt covid-19 test som inte är äldre än 72 timmar
samt sätta sig i 14 dagars karantän om man åker in i landet för professionella, medicinska eller
socioetiska ändamål (t.ex. begravningar.) För fritidsresor eller semester får man fortsatt inte
resa in i Tyskland.
Därutöver har varje delstat sina regler gällande avstånd, munskydd etc. Men om man kommer
upp i fler än 100 covid-sjuka personer / 100 000 invånare har man nu rätt att dra i den nya
”nödbromsen” och istället alltså införa den lagens regler.
Om en delstat drar i ”nödbromsen” gäller bl.a:
- utegångsförbud 21.00-05.00
- alla icke livsnödvändiga butiker, kulturarrangemang och boenden för turister stängs (gäller ej
affärsresenärer)
Reglerna skärps ytterligare om man når 200 covid-sjuka personer / 100 000 invånare etc. Lagen
har bl.a. skapats för att förhindra alltför många olika regelverk och för att man anser att man
inte skall överge sjuksköterskor och läkare som gett allt i mer än ett år. Den gäller fram till 30/6,
men det kan förlängas när som.
Aktuellt läge i Mecklenburg Vorpommern (Rostock-området)
Här gäller ”nödbromsen” just nu fram till 16/5. Om den släpps då är det sannolikt först i juni som
majoriteten av hotellen har möjligt att ta emot grupper.
Aktuellt läge i Schleswig Holstein (Lübeck-området)
Här har man fram till 9/5 inte någon ”nödbroms” aktiv eftersom man ligger en bra bit under 100
covid-sjuka / 100 000 invånare. Här gäller delstatens egna regelverk som bl.a. begränsar antalet
gäster per kvm, kräver karantän om man kommer hit från en annan delstat etc.
Från 1/5 (om det inte skjuts fram) kommer man i Tyskland öppna upp olika ”försöksområden” för
att se hur det går att ta emot gäster inför den kommande sommarsäsongen. I SchleswigHolstein är t.ex. norra Friesland med semesterön Sylt och den inre bukten i Lübeck utvalda för
tester de kommande månaderna.
Den nya lagen innebär stora demonstrationer och protester i Tyskland vilket man hör och ser om
denna vecka. Många anser att den nya lagen bara är ett ”lapptäcke” som inte kommer att lösa
de stora problemen och att åtgärderna inte räcker för att åstadkomma den trendförändring som
behövs. Samtidigt höjs också röster om att t.ex. utegångsförbudet är en stor inskränkning av
den medborgerliga friheten.
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