معتب خواهد بود
حکم مسافرت ورودی ویروس کرونا  -به شکل موقت تا 15
سپتامب ر
ر

ی
ی
کسان پس از ورود به کشور ملزم هستند تحت قرنطینه خانگ قرار
چه
بگبند؟
ر
ی
دولتهای فدرال و ی
ایالت موافقت کردند که مسافران ورودی از نوایح پرخطر باید برای مدت  14روز در قرنطیه خانگ
بگیند.
قرار ر

کشورهان جزو نوایح پرخطر هستند؟
چه
ی
ر
منتش یمشوند .این نوایح با توجه به
اسایم نوایح پرخطر از سوی دولت فدرال مشخص و توسط مؤسسه رابرت کخ
همچنی برریس شیوع بیماری و ی
رن
.
دسییس به آزمایش مشخص یمشوند برای مشاهده یک نمای کیل
تعداد موارد ابتال و
از نوایح پرخطر ،یمتوانید به اینجا مراجعه کنید.

استثنان در مقررات قرنطیه در نظر گرفته
تا  15ژوئیه  ،2020چه موارد
ی
خواهد شد؟
مسافریت که از نوایح پرخطر باز یمگردند روی تعلیق نتایج آزمایش ن
ن
منف ویروس کرونا که در
تعهد قرنطینه برای
زمان -48ساعته ،از زمانن
کمی از  48ساعت پس از ورود به کشور انجام شدند ،هیچ تأثیی ندارد .این فاصله ن
فاصله ی
ر
ً
آغاز یمشوند که نتایج آزمایش اعالم شدند .این آزمایش را یمتوان مجددا در آلمان انجام داد ،اما تا ن
زمان که نتیجه
ی
ن
منف گزارش نشده است ،باید تمام مقررات قرنطینه خانگ رعایت شود.
ن
به عالوه ،برای کسان که به دلیل الزام شغیل مجبور به انتقال افراد ،کاالها یا محصوالت از طریق جاده ،خطآهن،
کسان که به دلیل خایص برای ی
ن
ی
رن
مدن کمتر از  72ساعت به آلمان سفر یمکنند
همچنی
کشت یا هواپیما هستند و
ی
استثنائان در نظر گرفته یمشود .این مقررات برای
غیه)،
(مالقات با خویشاوندان ،حضانت فرزند ،مالقات با همش و ر
ن
کسان که از نوردراین-وستفالن عبور یمکنند و قصد توقف شبانه ندارند هم اعمال نیمشود.

آیا مسافر یان که از مناطق پرخطر بر یمگردند ،در فرودگاههای نوردراین-
وستفالن آزمایش ویروس کرونا را پشت رس یمگذارند؟
بله ،مسافر نان که از مناطق پرخطر بر یمگردند ،در فرودگاههای نوردراین-وستفالن آزمایش ویروس کرونا را پشت رس
یمگذارند .مراکز آزمایش ی ن
گرفی در فرودگاههای کلن/بن ،دوسلدورف و دورتموند عملیات خود را از  25ژوئیه آغاز کردند
ی
گیی در مونسی/اسنابروک از  28ژوئیه کار خود را ررسوع کرد.
و مرکز آزمایش ر

چه کیس در فرودگاه صالحیت استفاده از آزمایش را دارد؟
ن
مسافریت که از مناطق پرخطر بریمگردند (بر اساس اطالعات  RKIدرباره شناسان مناطق پرخطر ر ن
بیالملل)
تمام
ی
یمتوانند آزمایش شوند.

گبی فرودگاه چگونه انجام یمشود؟
آزمایشها در مراکز آزمایش ر
ی
مونسی/اسنابروک تحت مدیریت انجمن
گیی در مراکز آزمایش در فرودگاههای دوسلدورف ،دورتموند و
فرایند آزمایش ر
ن
ن
درمان انجام یمشود .پزشکان و پرسنل پزشگ مستقل آزمایشها را انجام یمدهند .انجام
قانون بیمه
های پزشکان
آزمایشها در فرودگاه کلن/بن به عهده  Johanniter Unfallhilfeاست.

ی
ر
گبند؟
نتایج آزمایش چه زمان در دسبس قرار یم ر
مسافران یمتوانند سه روز پس از انجام آزمایش به صورت آنالین نتیجه آزمایش خود را مشاهده کنند .تا زمان تأیید
ی
نتیجه ن
منف ،این افراد بر اساس حکم ویروس کرونا برای مسافران ورودی ،موظف هستند در قرنطینه خانگ قرار
بگیند.
ر

آیا مسافر یان که از مناطق پرخطر بریمگردند باید در فرودگاهها آزمایش
شوند؟
ی
بگیند .در صورت انجام آزمایش کرونا
مسافران ورودی از مناطق پرخطر باید برای مدت  14روز در قرنطینه خانگ قرار
ر
ی
و دریافت نتیجه ن
منف در فاصله حداقل  48ساعت پیش از رسیدن به مقصد ،الزام به قرنطینه خانگ برای مسافر نان که
از مناطق پرخطر بر یمگردند اجرا نیمشوند .این فاصله ن
زمان -48ساعته ،از زمان اعالم نتیجه آزمایش محاسبه یمشود.
ن
قانون حکم ویروس
این آزمایش را یمتوان در آلمان ،برای مثال در مراکز آزمایش فرودگایه ،دوباره انجام داد .الزام
ن
کسان که از مناطق پرخطر یمآیند اجرا یمشود.
کرونا برای مسافران ورودی ،همچنان برای

