
         
 

LUFTHANSA GROUP | REGRAS DE QUARENTENA PARA PASSAGEIROS QUE 
ENTRAM NA ALEMANHA VINDOS DE UMA AREA DE RISCO  
 
Caro Agente, 
 
Registo digital obrigatório para entrada 
 
Estão em vigor desde o dia 8 de novembro de 2020, regras atualizadas à quarentena e / ou 
obrigação de teste para passageiros que entrem na Alemanha de áreas de risco do 
coronavirus. A obrigação de quarentena aplica-se a todas as pessoas que entram na 
Alemanha provindas de uma região ou país classificado como área de risco pelo Instituto 
Robert Koch. 
 
Saiba mais sobre as áreas de risco (Robert-Koch-Institute) 
 
Entrada de uma área de risco 
 
Para os passageiros que entram na Alemanha vindos de uma área de risco, é obrigatória uma 
quarentena de 10 dias. É tambem obrigatório o preenchimento do formulário denominado 
"Registo digital de entrada " antes de entrar na Alemanha. Como confirmação, o passageiro 
receberá um documento em PDF, que deve ter consigo á entrada, em formato digital ou 
impresso, e que deverá ser apresentado mediante solicitação. O formulário de inscrição 
digital está disponível em vários idiomas. 
 
Veja o Registo Digital de Entrada 
 
Isenção da obrigação de quarentena 
 
Determinados grupos de pessoas podem ser isentos da obrigação de quarentena sob certas 
condições mediante um resultado de teste negativo. 
 
Isto aplica-se em particular a: 
 

• Passageiros em viagens de negócios que permaneceram numa área de risco por 
menos de cinco dias 

• Passageiros que viajaram de uma visita a parentes próximos ou parceiros de vida 
 
Período de quarentena encurtado 
 
Se os viajantes não obtiverem uma exceção, existe a possibilidade de realizar um teste no 
quinto dia após a entrada - um resultado negativo leva ao fim antecipado da quarentena. 
 

http://app.lufthansaexperts.com/3/c/?4041.1906423.56529.451240.0.63b841d
https://www.einreiseanmeldung.de/#/


Saiba mais sobre a entrada na Alemanha 
 
Tenha em atenção: O respetivo regulamento válido do Estado Federal Alemão no qual o 
viajante tem a sua residência ou no qual está hospedado na Alemanha é decisivo. Todos os 
passageiros devem, portanto, verificar cuidadosamente se há alguma exceção à obrigação de 
quarentena antes de entrar no país. 
 
Cumprimentos, 
Lufthansa Group 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
English Version 

 

LUFTHANSA GROUP | QUARANTINE RULES FOR PASSENGERS ENTERING 
GERMANY FROM A RISK AREA 
 
Dear Agent, 
 
Digital recording required for entry  
 
 
Updated rules on quarantine and/or testing requirements for passengers entering Germany 
from areas at risk of coronavirus have been in place since November 8, 2020. The quarantine 
obligation applies to all persons entering Germany from a region or country classified as a risk 
area by the Robert Koch Institute. 
 
Find out more about risk areas (Robert-Koch-Institute) 
 

https://www.lufthansa.com/de/en/entry-into-germany
http://app.lufthansaexperts.com/3/c/?4041.1906423.56529.451240.0.63b841d


Entry of a risk area 
 
For passengers entering Germany from a risk area, a 10-day quarantine is mandatory. It is 
also mandatory to fill in the form called "Digital Entry Register" before entering Germany. As 
confirmation, the passenger will receive a PDF document, which must be kept with you at the 
entrance, either in digital or printed form, and which must be presented on request. The 
digital registration form is available in several languages. 
 
See the Digital Entry Form 
 
 
Exemption from quarantine obligation 
 
Certain groups of persons may be exempted from the quarantine obligation under certain 
conditions subject to a negative test result. 
 
This applies in particular to 
 

• Passengers on business trips who have stayed in a risk area for less than five days 

• Passengers who have travelled from a visit to close relatives or life partners 
 
Shortened quarantine period 
 
If travellers do not obtain an exception, there is the possibility of a test on the fifth day after 
entry - a negative result leads to an early end to quarantine. 
 
Learn more about entering Germany 
 
Please note: The respective valid regulation of the German Federal State in which the traveller 
is resident or staying in Germany is decisive. All passengers should therefore carefully check 
whether there are any exceptions to the quarantine obligation before entering the country.            
 
Best regards, 
Lufthansa Group 

 

https://www.einreiseanmeldung.de/#/
https://www.lufthansa.com/de/en/entry-into-germany

