W związku z rozprzestrzeniającym się zagrożeniem koronawirusem w Niemczech oraz
Polsce zwracam się z uprzejmą prośbą o przekazanie ewentualnie docierających do księży
i sióstr informacji od polskich parafian o znajdujących się w trudnej sytuacji starszych
osobach, polskich obywatelach, którzy dotknięci zostali obostrzeniami dot. wirusa covid-19
w miejscu zamieszkania. Osoby znajdujące się w trudnej sytuacji powinny w pierwszej
kolejności zwrócić się o pomoc do rodziny i najbliższych. Mogą pojawić się jednakże
sytuacje, w których osoby starsze nie mają nikogo do pomocy, a chciałyby np. powrócić do
kraju.

MSZ uruchomiło infolinię ws. przekraczania granic:

Konsulat na bieżąco monitoruje sytuację i także udziela informacji Polakom, jak mogą
powrócić do kraju. Uruchomiona została specjalna strona informacyjna rządu, jak można
powrócić do kraju samolotem:
https://www.gov.pl/web/koronawirus/jak-wrocic-do-polski-samolotem
https://lotdodomu.com/
Na dzień dzisiejszy nie ma przewidzianych lotów samolotami wyczarterowanymi
przez rząd RP z terenu Niemiec, jeśli zgłaszane zainteresowanie będzie duże, takie
loty mogą zostać zorganizowane.
Międzynarodowe przejazdy autokarowe do Polski z Niemiec realizuje duży przewoźnik –
firma SINDBAD:
https://www.sindbad.pl/pl/home
Infolinia
801 22 33 44
+48 77 443 44 44
Infolinia czynna codziennie
od 7:00 do 23:00
Na chwilę obecną przewozy do Polski są realizowane.

Od niedzieli 15 marca zamknięte zostają na 10 dni granice RP dla cudzoziemców.
Wszyscy polscy obywatele znajdujący się teraz poza granicami – mogą wracać do
Polski. Będą także poddani obowiązkowej 14-dniowej kwarantannie domowej.
Zawieszone zostają międzynarodowe pasażerskie połączenia lotnicze i kolejowe.
Transport kołowy i drogowy będzie zachowany – busy, autokary, samochody
osobowe będą mogły wjeżdżać i wyjeżdżać z Polski.
Przejazdy mogą również realizować mniejsi przewoźnicy, z których korzystają najczęściej
Polacy w miejscu lub okolicach zamieszkania. Informacji o kursach należy uzyskać
bezpośrednio w firmie realizującej przejazd.
Bardzo prosimy o uczulenie parafian na konieczność stosowania się do zaleceń
władz miejscowych – niemieckich oraz w razie planowanego powrotu zasięgnięcie
informacji na stronie internetowej polskiego rządu:
https://www.gov.pl/web/koronawirus
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