پرسشهای متداول در بارۀ مقررات قرنطینه
)به روز آورده شده  13:ژانویه(2021
چه مواردی را باید پس از ورودم از مناطق خطرزا مراعات بکنم؟
کسانی که در ده روز اخیر قبل از ورودشان به آلمان در یکی از مناطق خطرزا اقامت داشته اند ،موظف اند تا فراً به قرنطینۀ
خانگی بروند و ادارۀ بهداری را فوری در بارۀ ورودشان اطلعا بدهند .اضافه بر این از تاریخ  11.01.2021واردشدگان از
مناطق خطرزا مکلف اند ،تا خودشان را 48ساعت قبل از و یا بلفاصله پس از ورودشان مورد آزمایش ابتلءا به ـ کرونا
قرار بدهند.
از این قاعده مستثنی فقط آن عده از افرادی اند که،





روزانه یا تا به 5روز از نگاه شغلی و یا به دلیل پزشکی وارد ایالت راینلند ـ فالتس شده و یا اینجا تا حداکثر 24
ساعت اقامت می گزینند ،گواهی آزمایش ـ کرونا را که 48ساعت پیشینه داشته باشد ،ارائه بتواند بکند،
دلیل موجۀ دیگری برای مسافرت داشته باشد؛ از آن جمله می توان جوانب اجتماعی را خواند ،مانند :حضانت مشترک،
بازدید از همسری که بیرون از خانوار شخص زندگی می کند ،معالجات ضروری پزشکی ،حمایت و پرستاری از
افراد نیازمند با آن و همچنان به دلیلی آموزشی یا تحصیلی یا،
که نسبت به شخصی که اینجا زندگی می کند ،کمتر از 72ساعت در منطقۀ خطرزا اقامت داشته باشد.

پرسشهای متداول در بارۀ مقررات قرنطینه
چه کسانی باید به قرنطینه بروند؟
قرنطینه کسی باید شود ،که
تماس از نوعا 1با فردی داشتهکه پس از آزمایش ابتل بودنش به کرونا ثابت شده باشد.

مبتل با کرونا باشد.

کسی که از یک منطقۀ خطرزای خارجی به جمهوری فدرال آلمان وارد می شود ،مگر این کهشامل استثناات موجودۀ

آیین نامه شود.
برای مسافرتهای درونمرزی آلمان محدودیتهایی نیست .مسافرانی که از مناطق خطرزای درونمرزی آلمان به ایالت راینلند
ـ فالتس وارد می شوند ،مجبوریت رفتن به قرنطینه را ندارند .در خصوص کسانی که از خارج به کشور وارد می شوند
مقررات برخلف می باشند.
مطابق به تازه ترین لیحۀ مبارزه با ـ کرونا ایالت راینلند ـ فالتس ،افرادی که از راههای زمینی یا دریایی یا هوایی وارد ایالت
راینلند فالتس می شوند و در زمان معینی به مدت  10روز قبل از ورودشان به کشور در مناطق خطرزا در خارج اقامت داشته
اند ،مکلف اند فوری پس از ورود به کشور یکه راست به مدت  10روز به قرنطینه بروند .این وظیفه شامل هر آن فردی نیز می
شود که در آغاز وارد یکی از ایالت ها شده باشند .بلدرنگ پس از ورود موظف اند که با ادارۀ مربوطۀشان به تماس شوند تا به
آنان وظایفشان مبنی بر قرنطینه را متذکر شوند.
زودتری ِن زما ِن کاهش از مدت قرنطینه پس از سپری شدن روز پنجم ورود به کشور امکان پزیرست ،و آن هم در صورتی که
فرد سن ِد نتیجۀ منفی از آزمایش ابتل به کرونا را کتبی یا به شکل الکترونیکی به زبان آلمانی ،انگلیسی یا فرانسوی داشته باشد ،به
طوری که آن را در عرض ده روز پس از ورود به ادارۀ بهداری مربوطه بلدرنگ ارائه بکند.
مکان مناسب برای گذراندن قرنطینه کجاست؟
یک اتاق ،زمانی به مقصد جداسازی مناسب گفته می شود ،که مرزبندی مکانی آن طوری باشد ،که در آن جلو تماس با افراد
دیگر که اعضای خانواده نیستند گرفته شده باشد .افراد قرنطین شده در این مدت قرنطین اجازه ندارند ،به غیر از افراد
خانوادۀشان از افراد دیگر پذیرایی بکنند.
منطقۀ خطرزا در حال حاضر به کدامها گفته می شود؟
منطقۀ خطرزا به کشور یا منطقه ای بیرون از جمهوری فدرال آلمان گفته می شود ،که برای آن کشور یا منطقه ،هنگام ورود
شخص به ایالت راینلند ـ فالتس خطر شدید ابتل با ویروس کرونا سارز ـ کووید موجود باشد .درجه بندی منطقۀ خطر ،کار ادارۀ
فدرال بهداری و بهزیستی ،وزارت خارجه ،وزارت کشور و وزارت امور مسکن و میهن و انتشار آن به عهدۀ انستیتو رابرت کُخ
(ارک) می باشد.
فهرست جدید مناطق خطرزای بیرونمرزی جمهوری فدرال آلمان را در سایت ارک می توانید دریافت بکنید:
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogebiete_neu.html

چگونه و به کجا خودم را مبنی بر ورودم از منطقۀ خطرزا معرفی کنم؟
وظیفۀ فرد وارد شده ،ارائۀ بلدرنگ اطلعات به ادارۀ بهداری در بارۀ ورود او می باشد .از عهدۀ این وظیفه زمانی بر می
توانید آمد که قبلً ورودتان را آنلین به سایت  https://einreiseanmeldung.deاطلعا بدهید .تصدیق چاپ شده و/یا ذخیره
شده را با خودتان داشته باشید ،تا بتوانید آن را به شرکت حمل و نقل یا ادارۀ مرزی ارائه بکنید.
در صورتی که امکان اطلعا رسانی دیجیتالی نباشد ،در موارد استثنائی به جای آن اطلعا رسانی را کتبی پر کنید و آن را به
شرکت حمل و نقل یا ادارۀ مرزی بدهید و یا آن را پس از ورودتان به کشور بلدرنگ به ادارۀ بهداری بفرستید .نمونه ای از
برگۀ اطلعا رسانی را در این سایت دریافت می کنید:
https://www.bundesgesundheitsministerium.de/fileadmin/Dateien/3_Downloads/C/Coronaviru
s/Aussteigekarte_08-20.pdf
چه می شود ،اگر من از ایالت راینلند ـ فالتس عبور کنم ،و مقصد نهائی من ایالت نباشد؟ آیا اجازه دارم برای رفتن به توالت
توقف کنم؟
وظیفۀ رفتن به قرنطینه برای افرادی که در حال سفر اند لزم الجرا نمی باشد .ولی آنان باید راینلند ـ فالتس را یکه راست ترک
بگویند .از رفتن به توالت که نمی شود کسی را بازداشت .ولی آنچه در این میان مهم است ،خودداری از تماس اضافی با افراد
دیگر می باشد.
چه اتفاق می افتد ،اگر من مقررات قرنطینه را مراعات نکنم؟
نقض مقررات احتمال جریمه نقدی می رود.
در صورت ِ
آیا استثنااتی هم برای وظیفۀ قرنطینه هست؟
استثناات زمانی لزم الجرا است ،که نشانه های موجوده دللت بر بیماری کووید ـ 19نکنند .ادارۀ بهداری مربوطه می تواند در
موارد خاص دست به صدور دستورهای بزند که سخت نمی گیرد.
وطیفۀ رفتن به قرنطینه از جمله شامل نمی شود:




هر فردی در حال مسافرت را
هر فردی را که کمتر از 72ساعت در منطقۀ خطرزا در خارج از کشور اقامت داشته یا از یک منطقۀ خطرزا در
خاک دولت فدرال وارد شده و برای 24ساعت در آن اقامت داشته است.
با شرایط معینی مثلً در صورت ملقات خصوصی (از نزدیکان درجه یک ،از شریک زندگی ،به اجرای حق دیدار از
فرزند و سرپرستی فرزند) ،انجام شغل ،آموزش ،تحصیل ،برای آنان که مرزنشین اند و برای اجرای شغل در رفت و
آمدن اند ،و آنانی که مرتب (حداقل در هفته) به محل سکونتشان بر می گردند.

ضرورت مطلق و همچنان مراعات برنامه های نظافتی را باید کارفرمایان ،مشتری یا مرکز آموزش تصدیق بکنند.

