
 سبتمبر بشكل مبدئي 15سار حتى  -قانون الحماية من فيروس كورونا 

من الذي يسري عليه التزام الخضوع للحجر الصحي المنزلي عند الوصول إلى  
 البالد؟

 14الدولة والواليات تفاهموا على ضرورة خضوع المسافرين القادمين من مناطق خطرة للحجر الصحي المنزلي مدة 
 يوًما على األقل.

 ما البلدان التي تعتبر منطقة خطر؟

مناطق الخطر مذكورة في قامة نشرتها الحكومة األلمانية ومعهد روبرت كوخ. وفي هذا اإلطار موضح أعداد الحاالت  
العثور على عرض عام محدث يوضح بيان مناطق هنا وتقييم الوضع العام لتفشي العدوى ونتائج االختبارات. يمكنك 

 الخطر.

يوليو  15ما االستثناءات من قاعدة الحجر الصحي التي تسري اعتباًرا من 
 ؟2020

يسري، إذا كانت نتيجة اختبار تحليل كورونا سلبية، الذي تم  الالتزام خضوع العائدين من مناطق الخطر للحجر الصحي 
. إثبات نتيجة االختبارساعة بحد أقصى من دخول البالد. والنقطة الحاسمة في تحديد المهلة هي توقيت  48إجراؤه قبل 

ر السلبية، االلتزام يمكن تدارك األمر وإجراء االختبار في ألمانيا أيًضا، ومع ذلك فيجب حتى الحصول على نتيجة االختبا
 بقواعد الحجر الصحي في بداية األمر.
وباإلضافة إلى ذلك فإن القواعد االستثنائية تنطبق على سبيل المثال على األشخاص الذين ألسباب مهنية ينقلون األشخاص 

األشخاص الذين  أو السلع أو البضائع عبر الحدود عن طريق البر أو السكك الحديدية أو السفن أو الطائرة وكذلك على
ساعة.  72يدخلون ألمانيا ألسباب معينة )زيارة األقارب، والحضانة، وزيارة شركاء الحياة، وما إلى ذلك( لمدة تقل عن 

 وعالوة على ذلك فإن الالئحة ال تنطبق على األشخاص الذين يمرون عبر والية شمال الراين وستفاليا )بدون مبيت(.

ن مناطق الخطر إلى والية شمال الراين وستفاليا هل يمكن للمسافرين العائدين م
 إجراء اختبار كورونا في المطارات؟

نعم. في أربعة مطارات في والية شمال الراين وستفاليا يمكن للمسافرين العائدين من مناطق الخطر إجراء اختبار كورونا 
يوليو، ومركز  25دورف ودورتموند في مجانًا في أماكنهم. تبدأ مراكز االختبار في مطارات كولونيا/ بون ودوسيل

 يوليو. 28االختبار في مطار مونستر/ أوسنابروك في 

 من يمكنه إجراء االختبار في مراكز االختبارات في المطار؟

المعلومات خاصة بالترحيل من كل األشخاص العائدين من مناطق الخطر يمكنهم إجراء االختبار هناك )تنطبق حينئذ 
 (.مناطق الخطر في جميع أنحاء العالم الواردة في بيان معهد روبرت كوخ

 كيف يُجرى االختبار في مراكز االختبارات بالمطار؟

العمليات في مراكز االختبار في مطارات دوسيلدورف ودورتموند ومونستر/ أوسنابروك من قبل جمعيات يتم تنظيم 
التأمين الصحي القانوني. يُجري األطباء األخصائيون واألطباء المتخصصون الفحوصات الالزمة. وفي مطار 

 كولونيا/بون تقوم جمعية يوهانيتر للمساعدة في الحوادث، بإجراء االختبارات.

 متى تثبت نتيجة االختبار؟
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المسافرون يمكنهم في العادة في خالل ثالثة أيام التحقق أونالين من نتيجة االختبار. إلى حين ظهور نتيجة االختبار 
 السلبية، فيتعين وفقًا لقانون دخول البالد في ظل كورونا عليك الخضوع للحجر الصحي المنزلي.

اطق الخطر إجراء االختبارات في هل يجب على المسافرين القادمين من من
 المطارات؟

يوًما. التزام  14بصفة أساسية يجب على المسافرين القادمين من مناطق الخطر الخضوع للحجر الصحي المنزلي لمدة 
خضوع العائدين من مناطق الخطر للحجر الصحي ال يسري، إذا كانت نتيجة اختبار تحليل كورونا سلبية، الذي تم إجراؤه 

ساعة بحد أقصى من دخول البالد. والنقطة الحاسمة في تحديد المهلة هي توقيت إثبات نتيجة االختبار. يمكن  48قبل 

على سبيل المثال في مراكز االختبارات في المطارات. تسري على  -تدارك األمر وإجراء االختبار في ألمانيا أيًضا 
 المنصوص عليها في قانون دخول البالد في ظل ظروف كورونا.المسافرين القادمين من مناطق الخطر اللوائح القانونية 

 


