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Jarste Weuffen

Von: Biuro do spraw Metropolitalnego Regionu Szczecina / Geschäftsstelle für 
die Metropolregion Stettin <mrs@stk.mv-regierung.de>

Gesendet: Dienstag, 5. Mai 2020 10:16
An: Jarste Weuffen
Betreff: Rozluźnienie polskich przepisów dotyczących kwarantanny / Lockerungen 

der polnischen Quarantäneregelungen

 

Tego maila można otworzyć za pomocą przeglądarki internetowej / Diese E-Mail im Browser ansehen  

  

  

 

🇵🇱 Szanowni Państwo, 

od wczoraj obowiązują nowe przepisy polskiego rządu dotyczące kwarantanny, 

które przynoszą znaczne ułatwienia. Od 4 maja osoby dojeżdżające do pracy, a 

także uczniowie i studenci nie będą już objęci 14-dniową kwarantanną 

po przekroczeniu granicy. Straży Granicznej należy przedstawić odpowiednie 

dokumenty potwierdzające zatrudnienie lub kształcenie się.  

 

Osoby zatrudnione w sektorze medycznym i instytucjach pomocy społecznej 

(np. w opiece) nie są jednak objęte tymi przepisami.  Dla tej grupy osób rząd 

kraju związkowego Meklemburgii-Pomorza Przedniego przedłużył do 13 maja 

2020 roku wsparcie finansowe w ramach dotacji dla osób dojeżdżających do 

pracy. 

 

 

Dokładamy wszelkich starań, aby znaleźć szybkie rozwiązanie dla tej grupy 

osób, a jednocześnie chcielibyśmy podziękować polskim pracownikom, którzy 

wykonują swoją pracę tutaj w Meklemburgii-Pomorzu Przednim, za ich 

niezwykłe zaangażowanie. 

 

 

Serdecznie pozdrawiam 
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Wasz Patrick Dahlemann 

Parlamentarny Sekretarz Stanu ds. Pomorza Przedniego 

 

 

 

🇩🇪 Sehr geehrte Damen und Herren, 

seit dem heutigen Tag gelten neue Quarantäneregelungen der polnischen 

Regierung, die erhebliche Erleichterungen mit sich bringen. Ab dem 4. Mai sind 

Personen nicht länger von der 14-tägigen Quarantäne bei der Einreise 

betroffen, die die Grenze zur Berufsausübung (Pendler) oder zum Zwecke des 

Schulbesuches (Schüler und Studenten) überschreiten. Entsprechende 

Nachweisdokumente für eine Beschäftigung oder Schulausbildung müssen 

dem polnischen Grenzschutz vorgelegt werden. 

 

Nicht von den Erleichterungen betroffen sind Personen, die im medizinischen 

Bereich sowie in Einrichtungen der Sozialfürsorge (z.B. in der Pflege) 

beschäftigt sind.  Für diese Personengruppe hat die Landesregierung von 

Mecklenburg-Vorpommern die Unterstützung mit dem Pendler-Zuschuss bis 

zum 13. Mai 2020 verlängert. 

 

Wir setzen uns ebenfalls bei diesem Personenkreis für eine zeitnahe Lösung 

ein und danken den polnischen Arbeitskräften, die hier bei uns in Mecklenburg-

Vorpommern ihre Arbeit machen, für ihren großartigen Einsatz. 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Ihr Patrick Dahlemann 

Parlamentarischer Staatssekretär für Vorpommern 
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Copyright © 2020 Patrick Dahlemann, Parlamentarischer Staatssekretär für Vorpommern 

 

 

Otrzymali Państwo tego maila, ponieważ zarejestrowali się Państwo w celu uzyskania aktualnych 

informacji dla Polaków pracujących w Meklemburgii-Pomorzu Przednim dotyczących kryzysu związanego 

z koronawirusem. 

 

Sie erhalten diese E-Mail, da Sie sich für aktuelle Informationen für polnische Arbeitnehmer in 

Mecklenburg-Vorpommern im Zusammenhang mit der Corona-Krise angemeldet haben. 

 

 

Nasz adres korespondencyjny / Unsere Postanschrift ist: 

Patrick Dahlemann, Parlamentarischer Staatssekretär für Vorpommern 

Baustraße 9 

Anklam 17389  

Germany 

 

Add us to your address book 

 

 

Keine E-Mails mehr erhalten 

 

 
  

  

 


