أسئلة وأجوبة حول قواعد الحجر الصحي
)إصدار . 13يناير)2021
مالذي يتوجب علي مراعاته عند الدخول من مناطق موبوءة؟
أي شخص بقي في منطقة موبوءة في العشرة أيام الخيرة قبل دخول ألمانيا ملزم عموما ً بالذهاب إلى الحجر الصحي في المنزل
وإبلغا دائرة الصحة على الفور عن تاريخ الدخول .منذ ،11.01.2021يُلزم القادمون من مناطق موبوءة أيضا ً بالخضوع لختبار
كورونا قبل 48ساعة من السفر أو بعد الوصول مباشرة.
يستثنى مما تقدم الشخاص الذين
• يدخلون ولية راينلند فالس يوميا ً ،أو لمدة تصل إلى خمسة أيام من أجل العمل ،أو لسباب طبية ،أو يبقون هنا لمدة أقصاها24
ساعة ،ويمكنهم تقديم اختبار كورونا ل يتجاوز عمره 48ساعة،
• لديهم سبب وجيه آخر للسفر .وهذا يشمل على وجه الخصوص الجوانب الجتماعية مثل الحضانة المشتركة ،وزيارة الشريك الذي
ل يعيش في نفس المنزل ،والعلجا الطبي العاجل ،والمساعدة أو الرعاية للشخاص المحتاجين للمساعدة وكذلك أسباب التدريب أو
الدراسة ،أو
• إذا كان الشخص يعيش هنا وتواجد في منطقة خطر لمدة تقل عن 72ساعة.
من يجب أن يدخل في الحجر الصحي؟
يدخل في الحجر الصحي:


من كان لديه اتصال من الفئة 1مع شخص كانت نتيجة اختباره إيجابية.



من هو مصاب بفيروس كورونا.



أي شخص يدخل جمهورية ألمانيا التحادية من منطقة أجنبية موبوءة ،ما لم ينطبق عليه استثناء وفق ما تنص عليه
التعليمات.

ل توجد قيود على السفر داخل ألمانيا .ل يتعين على المسافرين الذين يأتون إلى الراينلند فالس من مناطق موبوءة داخل ألمانيا أن
يدخلوا في الحجر الصحي .هناك قواعد مختلفة للشخاص القادمين من خارجا ألمانيا.
وفقا ً لقانون مكافحة كورونا الواقعي في الراينلند فالس ،فإن الشخاص الذين يدخلون ولية الراينلند فالس عن طريق البر أو البحر
أو الجو وكانوا مقيمين في أي وقت خلل فترة 10أيام قبل دخولهم ألمانيا في مناطق موبوءة  ،ملزمون بالدخول طوعيا بالحجر
الصحي فور دخولهم البلد ولمدة 10أيام بدءاً من يوم القدوم .ينطبق هذا أيضا ً على الشخاص الذين دخلوا أولً ولية فيدرالية
أخرى .هؤلء يتعين عليهم إخطار السلطة الصحية المسؤولة عنهم مع وجوب الشارة إلى ما يدعي الدخول بالحجر الصحي.
يمكن اختصار مدة الحجر الصحي من اليوم الخامس بعد الدخول في الحجر الصحي على أقرب تقدير ،إذا كان لدى الشخص نتيجة
اختبار سلبية لفيروس كورونا على الورق أو على شكل مستند إلكتروني باللغة اللمانية أو النجليزية أو الفرنسية وإرسال تلك النتيجة
خلل غضون عشرة أيام بعد الدخول إلى قسم الصحة المسؤول أو تقديمها فوراًعند الطلب.
أين أذهب في الحجر الصحي؟
مكان القامة المناسب لغرض العزل هو المكان الذي يضمن من خلل التحديد المكاني عدم وجود اتصال مع الشخاص الذين ل
ينتمون إلى قاطني المنزل .وخلل هذه الفترة ل يُسمح للشخاص في الحجر الصحي باستقبال زيارات من أشخاص ل ينتمون إلى
قاطني المنزل الواحد.

ما هي المناطق الموبوءة حاليا ً؟
المنطقة الموبوءة هي ولية أو منطقة خارجا جمهورية ألمانيا الفيدرالية يوجد فيها وباء متزايد للصابة بفيروس كوروناSARS-
 CoV2في الفترة التي تم بها الدخول إلى ولية راينلند فالس .القيام بتصنيف المناطق الموبوءة يتم من قبل وزارة الصحة
الفيدرالية و وزارة الخارجية والوزارة الفيدرالية للداخلية والبناء والشؤون الداخلية ويتم نشره من قبل معهد روبرت كوخ )).RKI
يمكن الطلع على القائمة الحالية لمناطق الوباء خارجا جمهورية ألمانيا التحادية على موقع:RKl
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogebiete_neu.html

كيف وأين أسجل نفسي عندما أعود من منطقة موبوءة؟
هناك التزام بإبلغا وزارة الصحة على الفور عند الدخول .أنت تفي بهذا اللتزام من خلل تسجيل دخولك عبر النترنت
 https://einreiseanmeldung.deاحمل معك التأكيد المحفوظ و/أو المطبوع حتى تتمكن من تقديمه إلى شركة النقل أو
سلطات الحدود.
إذا لم يكون هذا التسجيل الرقمي ممكنا ً ،فسوف يتعين عليك في حالت استثنائية ملىء تسجيل بديل مكتوب وتسليمه إلى شركة النقل
أو سلطات الحدود أو إلى إدارة الصحة فور وصولك .يمكنك العثور على الطلبتحت هذا الرابط:
https://www.bundesgesundheitsministerium.de/fileadmin/Dateien/3_Downloads/C/Coronaviru
s/Auspigekarte_08-20.pdf
ماذا لو كنت أقود سيارتي فقط عبر الراينلند فالس ،إن الولية ليست وجهة سفري النهائية؟ هل يمكنني التوقف للدخول إلى
المرحاض؟
ل ينطبق شرط الحجر الصحي على الشخاص العابرين .لكن عليك مغادرة راينلند فالس مباشرة .ل ينبغي حرمان أي شخص من
استراحة المرحاض .لكن بالضافة إلى ذلك ل ينبغي إقامة مزيد من التصال مع أشخاص أخرين إذا كان ذلك ممكنا ً.
ماذا يحدث إذا لم ألتزم بأمر الحجر الصحي؟
يجوز فرض غرامة مالية في حالة المخالفة.
هل هناك استثناءات من اللتزام بالحجر الصحي؟
تنطبق الستثناءات فقط في حالة عدم وجود أعراض تشير إلى وجود أصابة بفيروس .COVID-19يمكن لقسم الصحة المسؤول
إصدار أوامر مختلفة في حالت الفردية.
اللتزام بالحجر الصحي ل يشمل كل من:


العابرين.



شخص مكث في منطقة موبوءة خارجا ألمانيا لمدة تقل عن 72ساعة أو جاء من منطقة موبوءة داخل ألمانيا قضى بها مدة ل
تزيد عن 24ساعة.



في ظل ظروف معينة ،على سبيل المثال في حالة الزيارات العائلية ) القارب من الدرجة الولى ،الشريك ،ممارسة
الحضانة أو حقوق التواصل( ،دواعي العمل ،تدريب مهني ،دراسة جامعية ،المسافرين عبر الحدود لمرة واحدة والمسافرين
عبر الحدود الذين يعودون بانتظام )أسبوعيا ً على القل( إلى مكان إقامتهم.

يجب أن يتم التصديق على الضرورة الجبارية والمتثال لمفاهيم الحماية والنظافة المناسبة من قبل صاحب العمل أو صاحب التكليف
أو المؤسسات التعليمية.

