
السئلة الشائعة حول استراتيجية الخاتبار 

من الذي يتم اخاتباره وفقاً لستراتيجية الخاتبار الوطناية أو استراتيجية الخاتبار في الراين لناد فالس؟

مع مراعاة الوضع الوبائي بكل ولية وبطلب من الدإارة الصحية المسؤولة أو الطبيب المعالج: 

.الشأخاص المصابون بأعراض كورونا النموذجية

 الشأخاص الذين كانوا على اتصال بشأخص مصاب بفيروس كوروناSARS-CoV-2على سبيل المثال: أفرادإ من 

نفس السرة أو الشأخاص الذين تم تحدإيدإهم كأشأخاص اتصال عبر تطبيق التحذير من كورونا.

الشأخاص في المرافق العامة وأماكن القإامة (مثل مكاتب الطباء والمدإارس ومراكز الرعاية النهارية ومنازل طالبي

اللجوء وأماكن القإامة في حالتا الطوارئ وسجن الحدإاث) إذا تم العثور على شأخص مصاب بفيروس كورونا

SARS-CoV-2.في هذا المرفق  

المرضى والمقيمون قإبل القبول لول مرة أو إعادإة القبول في المستشأفياتا، ومرافق رعاية المرضى، ومرافق المعاقإين

وغيرها من المرافق المختلفة لرعاية مجموعاتا المرضى المضعفين في العيادإاتا الخارجية.

سكان دإور رعاية المسنين والمرضى في المستشأفى وكذلك العاملون في دإور رعاية المسنين والمستشأفياتا والمرافق

الخرى بانتظام بغض النظر عن الحالتا.

يعدإ الختبار للشأخاص غير العرضيين العاملين مع مرضى مصابين جزءاً ل يتجزأ من استراتيجية الختبار في راينلندإ فالس.

أين يمكناك إجراء الخاتبار في راينالناد فالس؟ 

من حيث المبدإأ، يتم إجراء الختباراتا على الشأخاص الذين تظهر عليهم العراض من قإبل الطباء المقيمين وعيادإاتا الحمى

وعيادإاتا الكورونا والستشأاراتا والعيادإاتا الخارجية. يمكن الطلعا على قإائمة المواقإع الحالية لعيادإاتا الحمى في راينلندإ فالس

على الرابط التي: 

https://msagd.rlp.de/de/unsere-themen/gesundheit-und-pflege/gesundheitliche-
versorgung/oeffentlicher-gesundheitsdienst-hygiene-und-
infektionsschutz/infektionsschutz/informationen-zum-coronavirus-sars-cov-2/

يحق للشأخاص، الذين ل تظهر عليهم أعراض والذين يحق لهم إجراء الختبار وفقاً لقرار الطبيب المعالج أو إدإارة الصحة أو إدإارة

منشأأة معينة، أن يجرى لهم الختبار في المراكز المذكورة أعلها وكذلك في مراكز الختبار المحلية.

هل يجب علي الدفع مقابل الخاتبار؟

في كثير من الحالتا، يكون اختبار فيروس كورونا مجانياً لمن تم اختبارهم. هذا ينطبق، على سبيل المثال، على جميع الحالتا التي

يحدإدإ فيها الطبيب المعالج أو إدإارة الصحة أن المفحوصين مصابون هم أنفسهم أو أنهم كانوا على اتصال مع شأخص مصاب

بكورونا. علوة على ذلك، يمكن للشأخاص إجراء الختباراتا على أنفسهم مجاناً إذا كانوا يعملون في شأركاتا معينة في قإطاعا التعليم

أو الرعاية الصحية، مثل المستشأفياتا ودإور رعاية المسنين والمدإارس أو خدإماتا المساعدإة في الندإماج، في حال تم العثور على حالة

كورونا خارج إطار العمل.

بالضافة إلى ذلك، يمكن أيضاً اختبار المقيمين والموظفين في مرافق الرعاية والندإماج بانتظام مجاناً، حتى المسافرين من مناطق

خطرة أجنبية يحق لهم اختبار مجاني في ظل ظروف معينة.

 أرغب بمعرفة ما إذا كنات قد أصبت بالفعل بفيروس كوروناا؟ وهل أناا الن محصن؟ كيف يمكناناي إجراء اخاتبار لذلك؟

https://msagd.rlp.de/de/unsere-themen/gesundheit-und-pflege/gesundheitliche-versorgung/oeffentlicher-gesundheitsdienst-hygiene-und-infektionsschutz/infektionsschutz/informationen-zum-coronavirus-sars-cov-2/
https://msagd.rlp.de/de/unsere-themen/gesundheit-und-pflege/gesundheitliche-versorgung/oeffentlicher-gesundheitsdienst-hygiene-und-infektionsschutz/infektionsschutz/informationen-zum-coronavirus-sars-cov-2/
https://msagd.rlp.de/de/unsere-themen/gesundheit-und-pflege/gesundheitliche-versorgung/oeffentlicher-gesundheitsdienst-hygiene-und-infektionsschutz/infektionsschutz/informationen-zum-coronavirus-sars-cov-2/


حتى الن، لم يتم إنشأاء أي نظام اختبار يثبتا المناعة، نظراً لن اكتشأاف الجسام المضادإة ليس مرادإفاً لكتشأاف ما يسمى بالجسام

المضادإة المعادإلة. حتى الن، كان هناك نقص في الدإراساتا المنهجية التي تسمح بتقييم عيار الجسام المضادإة المرتبطة بالحماية من

الصابة مرة أخرى.

ما هي اخاتبارات الجسام المضادة ومن يدفع تكاليفها؟

للكشأف غير المباشأر عن الصابة بفيروس كورونا، يتم استخدإام الكشأف عن الجسام المضادإة المصممة خصيصاً (الجسام المضادإة

 يوماً من ظهور العراض، وبالتالي فهي غير14 إلى 10المحدإدإة) من الدإم. عادإًة ما تتكون الجسام المضادإة المحدإدإة فقط بعدإ 

مناسبة لتشأخيص العدإوى الحادإة بفيروس كورونا. ل يتم حالياً تنظيم تكاليف اختباراتا وجودإ الجسام المضادإة بموجب التعليماتا

القانونية للحكومة الفيدإرالية ول يتم دإفعها من قإبل شأركاتا التأمين الصحي القانونية. وفقاً لذلك، يجب دإفع ثمنها بشأكل خاص. 

- ما الذي يناطبق علّي الن؟  كنات في الخاارج في مناطقة موبوءة

ُيلزم الشأخاص الذين يدإخلون من مناطق أجنبية موبوءة، أو يعودإون من هناك إلى راينلندإ بفالس بالذهاب مباشأرة إلى منازلهم أو إلى

سكن آخر يسمح بالعزلة فور دإخول البلدإ، والبقاء هناك لفترة من الحجر الصحي بعدإ دإخولهم بعشأرة أيام. علوة على ذلك، يجب

التصال بإدإارة الصحة المسؤولة فور دإخولك البلدإ. ستوفر الحكومة الفيدإرالية تسجيل دإخول رقإمي جدإيدإ لهذا الغرض. العفاء

الفوري من التزام الحجر الصحي من خلل تقدإيم نتيجة اختبار سلبية عندإ الدإخول ليس ممكناً بشأكل عام. ومع ذلك، يمكن تقصير فترة

الحجر الصحي عن طريق إرسال نتيجة اختبار سلبية. يمكن إجراء الختبار بشأكل عام في اليوم الخامس بعدإ الدإخول على أقإرب

 ساعة من دإخول البلدإ48 ، ُيجبر المسافرون من مناطق الخطر أيضاً إلى الخضوعا لفحص كورونا قإبل 2021 يناير 11منذ تقدإير. 

أو بعدإها مباشأرة.

 تم إجراء استثناءاتا مختلفة لمتطلباتا الحجر الصحي واختبار كورونا. على سبيل المثال، ُيعفى الشأخاص من واجب الحجر الصحي

 ساعة أو الذين يدإخلون ألمانيا من منطقة72واختبار كورونا الذين يمرون بمرحلة عبور، والذين مكثوا في منطقة موبوءة أقإل من 

 ساعة. يتم توفير استثناءاتا أخرى، على سبيل المثال، في ظل ظروف معينة لمجموعاتا خاصة من الناس24موبوءة لمدإة تصل إلى 

كما يسمى بالمسافرين عبر الحدإودإ

. ل يوجدإ أيضاً التزام بالحجر الصحي وفحص كورونا لمجموعاتا معينة من الشأخاص إذا كان بإمكانهم تقدإيم نتيجة اختبار سلبية.

وينطبق هذا، على سبيل المثال، على الشأخاص القادإمين لزيارة أقإارب من الدإرجة الولى أو الثانية أو للعلج الطبي العاجل أو

الطباء أو الممرضاتا أو القضاة أو أعضاء البرلمان والموظفين المكلفين بتطبيق القانون. مع إيلء اعتبار خاص للمخاوف

القإتصادإية، ُيعفى الشأخاص الذين بقوا لسباب إجبارية في منطقة خطر لمدإة تصل إلى خمسة أيام بسبب عملهم، من واجب اللتزام

بالحجر الصحي، أو بقوا أو بسبب عدإم إمكانية التأجيل، أو بسبب السفر إلى راينلندإ فالس.

عنادما أعود من الجازة (من مناطقة ليست خاطرة)، هل يجب أن أعزل نافسي صحياً في المنازل بعد ذلك؟ 

ل. ل يتعين على السائحين الذين لم يكوناوا متواجدين في مناطقة موبوءة ول تظهر عليهم أعراض كوروناا، أن ُيحجروا صحياً. 


