
 2020يوليو  24دوسيلدورف، في      610/07/2020 –معلومات صحفية 

الحكومة المحلية تصدر توجيهاتها إلى مراكز فحص كورونا بمطارات شمال الراين وستفاليا بأن أي 

مسافر قادم على رحلة جوية من مناطق الخطر يمكنه إجراء الفحص مجانًا في دوسيلدورف، 

 مونستر/أوسنابروككولونيا/بون، دورتموند، 

 في بيان لها:العمل والصحة والشؤون االجتماعية أعلنت وزارة 

-تصدر الحكومة المحلية بالتعاون مع جمعيات أطباء التأمين الصحي، توجيهاتها إلى مراكز فحص كورونا في شمال الراين ووستفاليا

التوجيهات أن المسافرين، القادمين على رحالت جوية ليبه بمطارات دوسيلدورف ودورتموند ومونستر/أوسنابروك. وتقتضي هذه 

قادمة من بلدان الخطر وفقًا للقائمة التي أعلنها معهد روبرت كوخ، لديهم فرصة إلجراء اختبار التحقق من عدوى كورونا بالمجان 

يوليو  25السبت )ومراكز الفحص الموجود في مطاري دوسيلدورف ودورتموند ستقوم بالفعل في صباح يوم  وهم في المطار.

( بإجراء عملها المنوط بها. ومن المخطط أن يبدأ مركز الفحوصات في مطار مونستر/ أوسنابروك، عمله يوم الثالثاء المقبل 2020

لتوسيع منظومة الفحص لتشمل مركز الفحوصات الذي يعمل  (. وفي مطار كولونيا/ بون تخطط الحكومة المحلية2020يوليو  28)

 شراف مدينة كولونيا ومركز إسعاف الحوادث يوهانيتر.حتى اآلن تحت إ

 

جوزيف الومان قائاًل "مراكز الفحوصات يتم إنشاؤها في كل مطارات شمال الراين -وفي هذا الصدد أعلن وزير الصحة كارل

ر، يسهم في كبح جماح وستفاليا التي تشهد رحالت جوية منتظمة قادمة من مناطق الخطر، األمر الذي يمثل محوًرا أساسيًا هاًما آخ

أشكر كل المشاركين في المنظومة الصحية ذات الصلة،  يوخصوًصا في وقت العطالت. وفي هذا المقام فإن –كورونا  ستفشي فيرو

وأخص بالشكر جمعيات أطباء التأمين الصحي والقائمين على تشغيل  –الذين أتاحوا هذه الفرصة بهذه السرعة والسالسة والعملية 

 .المطارات"

 

وفي هذا المقام صّرح د. طبيب فرانك بيرجمان، رئيس مجلس إدارة جمعية أطباء التأمين الصحي شمال الراين، قائاًل: "يسرنا أن 

هنا في دوسيلدورف، فيما يتعلق بمساعيها الرامية إلى نقدم الدعم والمساعدة لوزارة الصحة المحلية بوالية شمال الراين وستفاليا، 

د اختبار الكشف عن كورونا على المسافرين العائدين من مناطق الخطر، األمر الذي يتم مباشرة في المطار. وقد إتاحة إمكانية عق

التنسيق المكثف مع الوزارة ودعم كبير من مطار دوسيلدورف، من استيفاء شروط إجراء تمكنّا في خالل أيام قليلة، في إطار 

إلى أنه ستتاح اإلمكانية هنا أمام اثنين إلى ثالثة أطباء، في إطار االلتزام بإجراءات االختبارات بكميات كبيرة. وهنا تجدر اإلشارة 

وسيتم إرسال العينات مباشرة إلى المعمل بمعدل أربع مرات الحماية الضرورية، لمراجعة أسماء المسافرين بدقة على التوازي. 

 التحقق من نتيجة االختبار على اإلنترنت."يوميًا. وفي المعتاد يستطيع المسافرون، في خالل ثالثة أيام، 

 

ليبه: "من خالل اختبار كورونا الذي يُجرى -وقال د. فولكر شراجه، نائب رئيس مجلس إدارة جمعية أطباء التأمين الصحي وستفاليا

فيروس كورونا في  على المسافرين العائدين من مناطق الخطر، مباشرة في المطارات، فإننا نسهم بجزء حاسم في مواصلة كبح تفشي

تقصير فترة الحجر الصحي  إمكانية –الذين تكون نتيجة اختبارهم سلبية  –ألمانيا. وفي الوقت ذاته فإننا نتيح للمسافرين العائدين 

ليبه فإننا نجحنا في إنشاء مراكز -المنزلي إلى حد كبير." وأردف قائاًل "بفضل التعاون الجيد والسلس مع المطارات في وستفاليا

 الفحص بسرعة!"

 

مراكز الفحص الموجودة في مطارات دوسيلدورف ودورتموند ومونستر/أوسنابروك يتم تنظيمها من قبل جمعيات أطباء التأمين 

الصحي. وفي هذا اإلطار فإن األطباء المتطوعين وأعضاء فريق العمل الطبي المتخصص، يقومون بإجراء اختبارات الكشف عن 

طار كولونيا/بون يتم تنظيم وإجراء االختبارات في البداية على يد مركز إسعاف الحوادث يوهانيتر. وفي اإلصابة بالفيروس. وفي م

كل المطارات األربعة يتم توزيع مواد المعلومات الصادرة عن وزارة العمل والصحة والشؤون االجتماعية، الخاصة بالسفر ودخول 



)األلمانية واالنجليزية والفرنسية والتركية( ع لغات مختلفة البالد في أوقات انتشار كورونا، وهي متوفرة بأرب

)https://www.mags.nrw/coronavirus(. 

 

قانون تنظيم دخول البالد في ظل وفي هذا اإلطار أوضح وزير الصحة الومان في عدة مواقف أن كل المواطنين يلتزمون بمعايير 

: وقال "القواعد ملزمة لكل األشخاص بقوة القانون. وأي مواطن يسافر إلى منطقة خطر، يجب أن يعرف ما الذي يقوم به كورونا

هناك. ولذلك أنا أتوقع من كل مواطن يسافر إلى منطقة خطر، أن يدخل الحجر الصحي بعد عودته أو عندما تكون نتيجة الفحص 

ساعة. وباالستعانة بمراكز الفحص الموجودة بالمطارات فإننا نقدم هنا عرًضا إضافيًا  48كثر من سلبية، على أال يكون قد مر عليه أ

يتحمل نفقاته المجتمع التضامني. ويجب علينا نحن جميعًا االلتزام بالقواعد السارية، حتى نتمكن معًا من مكافحة الفيروس بشكل 

 ".جيد

 

 حول خلفية القرار:

باالستناد إلى أحدث بيانات متوفرة فإن مطارات دوسيلدورف وكولونيا/بون ودورتموند ومونستر/أوسنابروك، تستقبل أسبوعيًا أكثر 

مسافر قادمين من المناطق التي أدرجها معهد روبرت كوخ  15.000تقل على متنها ما يزيد عن من المتوقع أنها طائرة،  160من 

ا تجدر اإلشارة إلى أن هذه القائمة يجري تحديثها باستمرار من قبل معهد روبرت كوخ. وباالستناد . وهنقائمة مناطق الخطرضمن 

ويدخلون إلى القواعد المنصوص عليها في قانون شمال الراين وستفاليا لتنظيم دخول البالد، فإن األشخاص القادمين من الخارج 

يوًما قبل دخول البالد، يلتزمون بدخول الحجر الصحي وإبالغ  14ر البالد، وسبق لهم أن تواجدوا في منطقة خطر في خالل آخ

مكتب الصحة المختص. ويستثنى من االلتزام عدد من األشخاص، من بينهم أولئك الذين يمكنهم تقديم نتيجة اختبار سلبية حديثة. أي 

نظور قانون الحماية من العدوى، وتكون العقوبة مخالفات ضد هذه اللوائح يمكن العقاب عليها باعتبارها مخالفات للنظام الساري من م

 يورو. 25.000بغرامة مالية تصل إلى 

 

العمل والصحة سارات الحقة بخصوص البيان الصحفي فيرجى التوجه إلى المركز الصحفي لوزارة إن كانت لديك أي استف
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