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چه کسانی باید به قرنطینه بروند؟
قررنططینه کسسی باایدد شوود، کهه

که پس از آزمایش ابتل بودنش به کرونا ثابت شده باشد. بااا فررردی داشتتته1تممماس از نوووع
.مبتل با کرونا باشد
،شاامللمگگگگگر ایننننن کهههههکسسسسسی کههههه از یککککک منننننطقۀ خطططططرزای خااااارجییییی بههههه جمممممهوری فدددددرال آلاماااان وارد مییییی شووووود

استتتثناات موووجووودۀ آیییین نااامههه شووود.

بررررای مسسسسافررررتههههای درونممممرزی آلامااان محددددودیتتتتهاییییی نیستتتت. مسسسسافررررانیییی کهههه از منننناطقققق خططططرزای درونممممرزی آلامااان بهههه
ایااالتتت راینننلناددد ـ فااالتتتس وارد مییی شووونددد، مجججبوریتتت رفتتت بههه قرررنطططینه را ندددارنددد. در خصصصوص کسسسانییی کههه از خااارج بههه

کشششور وارد مییی شووونددد مقققررات برررخلللفا مییی باااشننند.

 اُمیین لیاححۀ مببارزه باا ـ کرروناا ایاالتت رایننلنادد ـ فاالتتس، افررادی کهه از راهههای زمیینی یاا دریااییی یاا هوواییی12مطابق به 
 روز قببل از ورودشاان بهه کششور در منناطقق خططرزا10وارد ایاالتت رایننلنادد فاالتتس میی شووندد و در زماان مععینی بهه مددت

 روز به قرنطینه بروند. این10در خارج اقامت داشته اند، مکلف اند فوری پس از ورود به کشور یکه راست به مدت 
وظییفه شااملل هرر آن فرردی نییز میی شوود کهه در آغااز وارد یککی از ایاالتت هاا شدده بااشنند. بللدارنگگ پسس از ورود مووظفف

اند که با ادارۀ مربوطۀشان به تماس شوند تا به آنان وظایفشان مبنی بر قرنطینه را متذکر شوند. 

زودتررریننِن زماااِن کاااهششش از مدددت قرررنطططینه پسسس از سپپپری شدددن روز پنجممم ورود بههه کشششور امکککان پزززیرررستتت، و آن هممم در
صورتی که فرد سنِد نتیجۀ منفی از آزمایش ابتل به کرونا را کتبی یا به شکل الکترونیکی به زبان آلامنی، انگلیسی
یاا فررانسسوی داشتته بااشدد، بهه طووری کهه آن را در عررض ده روز پسس از ورود بهه ادارۀ بهدداری مرربووطهه بللدارنگگ ارائهه

بکند.  

مکان مناسب برای گذراندن قرنطینه کجاست؟
یککک اتاااق، زمااانییی بههه مقققصد جددداسااازی مننناسببب گفففته مییی شووود، کههه مرررزبننندی مکککانییی آن طوووری باااشددد، کههه در آن جلللو
تمماس باا افرراد دیگگر کهه اعضضای خاانوواده نیستتند گررفتته شدده بااشدد. افرراد قررنططین شدده در اینن مددت قررنططین اجاازه

ندارند، به غیر از افراد خانوادۀشان از افراد دیگر پذیرایی بکنند.

منطقۀ خطرزا در حال حاضر به چه ها گفته می شود؟
منننطقۀ خطططرزا بههه کشششور یااا منننطقه ای بیییرون از جمممهوری فدددرال آلاماان گفففته مییی شووود، کههه برررای آن کشششور یااا منننطقه،
هننگام ورود شخخص بهه ایاالتت رایننلنادد ـ فاالتتس خططر شددیدد ابتتل باا ویرروس کرروناا ساارز ـ کووویدد مووجوود بااشدد. درجهه
بنندی مننطقۀ خططر، کاار ادارۀ فددرال بهدداری و بهززیستتی، وزارت خاارجهه، وزارت کششور و وزارت اموور مسسکن و مییهن

خ (ارک) می باشد.   و انتشار آن به عهدۀ انستیتو رابرت کُ

فهرست جدید مناطق خطرزای بیرونمرزی جمهوری فدرال آلامن را در سایت ارک می توانید دریافت بکنید:
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogebiete_neu.html  

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 بلدارنگ اطلعاات به ادارۀ بهداری در بارۀ ورود او می باشد. از عهدۀ این وظیفه زمانی

 اطلللعا بدددهییید. تصصصدیقققhttps://einreiseanmeldung.deبررر مییی توووانییید آمددد کههه قبببلًا ورودتااان را آنلللیاننن بههه سااایتتت
چااپ شدده و/یاا ذخییره شدده را باا خوودتاان داشتته بااشیید، تاا بتتوانیید آن را بهه شررکتت حممل و نققل یاا ادارۀ مررزی ارائهه

بکنید.

در صووورتییی کههه امکککان اطلللعا رسااانییی دیجججیتالییی نببباشددد، در موووارد استتتثنائییی بههه جااای آن اطلللعا رسااانییی را کتتتبی پررر
کننننید و آن را بهههه شررررکتتتت حممممل و نققققل یاااا ادارۀ مررررزی بددددهیییید و یاااا آن را پسسسس از ورودتاااان بهههه کششششور بللللدارنگگگگ بهههه 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 

چههه مییی شووود، اگررر مننن از ایااالتتت راینننلناددد ـ فااالتتتس عبببور کنننم، و مقققصد نهههائییی مننن ایااالتتت نببباشددد؟ آیااا
اجازه دارم برای رفت به توالت توقف کنم؟

وظییفۀ رفتت بهه قررنططینه بررای افررادی کهه در حاال سففر اندد لزام الجاررا نممی بااشدد. ولیی آناان باایدد رایننلنادد ـ فاالتتس را
یککککه راستتتت تررررک بگگگگوینننند. از رفتتتت بهههه تووووالتتتت کهههه نممممی شوووود کسسسسی را باااازداشتتتت. ولیییی آنچچچچه در اینننن مییییان مههههم استتتت،

خودداری از تماس اضافی با افراد دیگر می باشد.  

چه اتفاق می افتد، اگر من مقررات قرنطینه را مراعات نکنم؟
در صورت نقِض مقررات احتمال جریمه نقدی می رود.

آیا استثنااتی هم برای وظیفۀ قرنطینه هست؟
 نککککککنند. ادارۀ بهدددددداری19استتتتثناات زماااانیییی لزام الجاررررا استتتت، کهههه نششششانهههه هاااای مووووجووووده دللاتتتت برررر بییییماری کووووویدددد ـ

مربوطه می تواند در موارد خاص دست به صدور دستورهای بزند که سخت نمی گیرد.

وطیفۀ رفت به قرنطینه از جمله شامل نمی شود:

هر فردی در حال مسافرت را
ساااعتتت در منننطقۀ خطططرزا در خااارج از کشششور اقااامتتت داشتتته یااا از یککک منننطقۀ72هرررر فرررردی را کهههه کممممتر از 

 ساعت در آن اقامت داشته است. 24خطرزا در خاک دولت فدرال وارد شده و برای 
بااا شرررایططط معععینی مثثثلًا در صووورت ملللقاااات خصصصوصییی (از نزززدیکککان درجههه یککک، از شررریککک زندددگییی، بههه اجرررای

حققق دیدددار از فرررزنددد و سرررپرررستتتی فرررزنددد)، انجججام شغغغل، آموووزش، تحححصیل، برررای آنااان کههه مرررزنشششین انددد و
برررای اجرررای شغغغل در رفتتت و آمدددن انددد، و آنااانییی کههه مرررتببب (حددداقللل در هفففته) بههه محللل سکککونتتتشان بررر مییی

گردند. 

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

وظیفۀ قرنطینه شدن همچنان شامل حال برخی از گروه های از افراد نمی شود، در صورتی که
ایشششان دارای گووواهییی پزززشکککی بههه زبااان آلاماان، انگگگلیسی یااا فرررانسسسوی باااشننند، بههه طوووری کههه تصصصدیققق شووود در

فرد مذکور هیچ نشانه ای از ابتل به ویروس کرونا موجود نیست،
 ساعت انجام نشده باشد.48آزمایش قبل از ورود به کشور پیشتر از 

این گروهی از افراد را شامل می شوند:

درجههه دومشششان یااا شررریککک زندددگییی یااا همسرررشااان کههه همممخانههه نببباشننند را ملللقااااتافررادی کهه حدداکثثرنززدیککان 
می کنند،

،افرادی که برای درمان خیلی ضروری پزشکی وارد خاک می شوند

https://www.bundesgesundheitsministerium.de/fileadmin/Dateien/3_Downloads/C/Coronavirus/Aussteigekarte_08-20.pdf
https://www.bundesgesundheitsministerium.de/fileadmin/Dateien/3_Downloads/C/Coronavirus/Aussteigekarte_08-20.pdf
https://einreiseanmeldung.de/


افرررادی کههه حمممایتتت یااا پرررستتتاری اشخخخاص نیییازمننند را بههه دوش مییی گیییرنددد یااا وظااایففف مهههمی در بخخخش هااای
بهداری، امنیت عمومی یا دولتی به ویژه اداری را انجام می دهند. 

آناان کهه از مررخصصی از منناطقق خططرزای خاارجیی بررگشتته اندد، و شااملل مققررات دولتت فددرال میی شووندد. از
جمله پیمان در بارۀ اقدامات اپیدمولوژی و عدم موجودیت هشدار سفر برای آن منطقه.    

آیا می توانم با آزمایش دادن و گرفت نتیجۀ منفیِ آزمایش، از مدت قرنطینۀ خود بکاهم؟
آری. البببته کههه پنننج روز قرررنطططینه بااایددد پلللنا شووود: زودتررریننن زمااان کاااهششش از مدددت قرررنطططینه بااا داشتتت نتتتیجۀ آزمااایششش
مننفی پسس از سپپری شددن روز پنجمم ورود بهه کششور امککان پززیررستت، و آن همم در صوورتیی کهه فررد سننِد نتتیجۀ مننفی
از آزمااایششش ابتتتل بههه کرررونااا را کتتتبی یااا بههه شکککل الکککترونیییکی بههه زبااان آلاماانییی، انگگگلیسی یااا فرررانسسسوی داشتتته باااشددد، بههه

طوری که آن را در عرض ده روز پس از ورود به ادارۀ بهداری مربوطه بلدارنگ ارائه بکند.  

زودتررررینننن دادن آزماااایشششش مذذذذکوووور باااایدددد پننننج روز پسسسس از ورود بهههه جممممهوری فددددرال آلامااان بااااشدددد. فررررد آزماااایشششش شدددده باااایدددد
گووواهییی پزززشکککی را برررای حددداقللل ده روز بعععد از ورود بههه کشششور محححفوظ نگگگه بدددارد. قرررنطططینه برررای مدددتییی کههه آزمااایششش

انجام می گیرد (مثلًا رفت فوری نزد پزشک) متوقف می شود.  


