أسئلة وأجوبة حول قواعد الحجر الصحي
)اعتتبارا ً منن 9نوفمبر)2020
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 ألامنيا التاحادية من منطقة أجنبية موبوءة ،ما لم ينطبق عليه استثناء وفق ما
تنص عليه التعليمات.

ل توجد قيود على السفر داخل ألامنيا .ل يتعي على السمافرين الذين يأتون إلى الراينلناد فالس من مناطق موبوءة
داخل ألامنيا أن يدخلوا في الحجر الصحي .هناك قواعد مختلفة للشأخاص القادمي من خارج ألامنيا.
وفققا ً لققانوون مككافححة كووروناا الثثانيي عشرر فيي الررايننلنادد فاالسس ،فإإن الشأخخاص الذذينن يددخللون ولياةة الررايننلنادد فاالسس
عن طريق البر أو البحر أو الجو وكانوا مقيمي في أي وقت خللا فترة 10أيام قبل دخولهم ألامنيا في مناطق موبوءة
 ،ملزمون بالدخول طوعيا بالحجر الصحي فور دخولهم البلدا ولدمة 10أياام بددءا ً منن يووم الققدوم .يننطبق هذذا أيضضاً
على الشأخاص الذين دخلوا أولًا ولياة فيدرالية أخرى .هؤلءا يتعي عليهم إخطار السلطة الصحية السمؤولة عنهم مع
وجوب الشإارة 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 اللأامنية أو
الناجليزية أو الفرنسية وإرسال تلك النتيجة خللا غضون عشرة أيام بعد الدخول إلى قسم الصحة السمؤول أو
تقديمها فورا ًعند الطلب.
أين أذهب في الحجر الصحي؟
مكان القإامة النماسب لغرض العزل هو الكمان الذي يضمن من خللا التحديد الكماني عدم وجود اتصال مع
الشأخاص الذين ل ينتمون إلى قاطني النمزل .وخللا هذه الفترة ل يُسمح للشأخاص في الحجر الصحي
باستقبال زيارات من أشخاص ل ينتمون إلى قاطني النمزل الواحد.
ما هي النماطق الومبوءة حاليا ً؟
النمطقة موبوءة هي ولياة أو منطقة خارج جمهورية ألامنيا الفيدرالية يوجد فيها وباء متزايد للصإابة بفيروس كورونا
 SARS-CoV2في الفترة التي تم بها الدخول إلى ولياة راينلناد فالس .القيام بتصنيف النماطق الومبوءة يتم من قبل
وزارة الصحة الفيدرالية و وزارة الخارجية والوزارة الفيدرالية للداخلية والبناء والشؤون الداخلية ويتم نشره من قبل
معهد روبرت كوخ )).RKI
يمكن الطالعا على القائمة الحالية لنماطق الوباء خارج جمهورية ألامنيا التاحادية 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 اللاتزام من خللا تسجيل دخولك عبر
النإترنت  https://einreiseanmeldung.deاحمل معك التأكيد الحمفوظ و/أو الطمبوع حتى تتمكن من تقديمه إلى
شركة النقل أو سلطات الحدود.
إذا لم يكون هذا التسجيل الرقمي ممكنا ً ،فسوف يتعي عليك في حالتا 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 الراينلناد فالس ،إن الولياة ليست وجهة سفري النهائية؟ هل
يمكنني التوقف للدخول إلى الرمحاض؟
ل ينطبق شرط الحجر الصحي على الشأخاص العابرين .لكن عليك مغادرة راينلناد فالس مباشرة .ل ينبغي حرمان
أي شخص من استراحة الرمحاض .لكن بالضإافة إلى ذلك ل ينبغي إقامة مزيد من التاصال مع أشخاص أخرين
إذا كاان ذلكك مممكنا ً.
ماذا يحدث إذا لم ألتزم بأمر الحجر الصحي؟
يجوز فرض غرامة مالية في حالة الخمالفة.
هل هناك استثناءات من اللاتزام بالحجر الصحي؟
تنطبق الساتثناءات فقط في حالة عدم وجود أعراض تشير إلى وجود أصابة بفيروس .COVID-19يمكن لقسم
الصحة السمؤول إصدار أوامر مختلفة في حالتا الفردية.
اللاتزام بالحجر الصحي ل يشمل كل من:


العابرين.



شخص مكث في منطقة موبوءة خارج ألامنيا لدمة تقل عن 72ساعة أو جاء من منطقة موبوءة داخل ألامنيا
قضى بها مدة ل تزيد عن 24ساعة.



في ظل ظروف معينة ،على سبيل الثمال في حالة الزيارات العائلية ) القأارب من الدرجة الوألى ،الشريك،
ممارسة الحضانة أو حقوق التواصل( ،دواعي العمل ،تدريب مهني ،دراسة جامعية ،السمافرين عبر الحدود
لرمرة واحددة والسمسافررينن عببر الحددود الذذينن يععودون باانتتظام )أسببوعييا ً عللى القألل( إلىى مككان إقاامتتهم.

يجب أن يتم التصديق على الضرورة الجإبارية والماتثال لفماهيم الحماية والنظافة النماسبة من قبل صاحب العمل أو
صاحب التكليف أو الؤمسسات التعليمية.
ل ضرورة لللاتزام بالحجر الصحي لجمموعات محددة أخرى من الشأخاص في حال:



لديهم شهادة طبية باللغة اللأامنية أو النإجليزية أو الفرنسية تؤكد عدم وجود مؤشرات على الصإابة بفيروس
كورونا.



الخاتبار قبل الدخول ل يتجاوز عمره 48ساعة.

والجموعات التالية من الشأخاص هم القمصودون:


الشأخاص الذين يزورون أقارب من الدرجة الثانية كحد أقصى أو أزواج أو شركاء ل يعيشون في نفس
النمزل.



الشأخاص الذين يحتاجون لتلقي علجا طبي عاجل.



الشأخاص الذين يقدمون الدعم أو الرعاية للشأخاص السمتضعفي أو الذين لديهم مهام مهمة في مجال
الرعاية الصحية أو السلماة العامة أو الحكومة أو الدإارة.



الصمطافي العائدين من مناطق خطرة أجنبية ،ولكنهم مستوفي التمطلبات الفيدرالية .ويشمل ذلك التافاق
على الحاتياطات الوبائية وعدم وجود تحذير من السفر للمنطقة.

هل يمكنني تقصير مدة الحجر الصحي عن طريق الفحص والحصول على نتيجة سلبية؟
نعم .ومع ذلك ،يجب التخطيط لدمة خمسة أيام على القأل من الحجر الصحي .من الممكن تقصير الحجر الصحي
بففحص سللبي بددءا ً منن الييوم الخخامسس بععد الددخوول عللى أقررب تققديرر إذا كاان لددى الششخص نتتيجة اختتبار سللبية
لفيروس كورونا على الورق أو على شكل مستند إلكتروني في اللغة اللأامنية أو النإجليزية أو الفرنسية وتقديم ذلك
فوورا ً إلىى إدارة الصصحة السمسؤولةة فيي غضضون عشررة أياام منن الددخوول.
إن الخاتبار السأاسي غير ممكن إجراؤه قبل خمسة أيام بعد دخول أراضي جمهورية ألامنيا التاحادية .يجب على
الشخص الحمجور الحاتفاظ بالشهادة الطبية لدمة عشرة أيام على القأل بعد دخوله البلدا.يتم تعليق الحجر
الصحي للمدة اللزامة لجإراء الخاتبار )مثل الذهاب إلى الطبيب مباشرة(

