
(2020 نوفمبر 9السأئئلة الششائععة حوول استتراتييجية الخاتتبار (سااريةة اعتتباراً منن

منن الذذي يتتم اختتباره وفققاً لساتتراتييجية الخاتتبار الووطننية أو استتراتييجية الخاتتبار فيي الرراينن لنادد

فالس؟

مع مراعاة الوضع الوبائي بكل ولياة وبطلب من الدإارة الصحية السمؤولة أو الطبيب العمالج: 

.الشأخاص الصمابون بأعراض كورونا النموذجية

 الشأخاص الذين كانوا على اتصال بشخص مصاب بفيروس كوروناSARS-CoV-2:على سبيل الثمال 

أفراد من نفس السأرة أو الشأخاص الذين تم تحديدهم كأشخاص اتصال عبر تطبيق التحذير من

كورونا.

الشأخاص في الرمافق العامة وأماكن القإامة (مثل مكاتب الطأباء والدمارس ومراكز الرعاية النهارية

ومنازل طالبي اللجوء وأماكن القإامة في حالتا الطوارئ وسجن الحأداث) إذا تم العثور على شخص

 في هذا الرمفق.SARS-CoV-2مصاب بفيروس كورونا 

الرمضى والقميمون قبل القبول لوأل مرة أو إعادة القبول في السمتشفيات، ومرافق رعاية الرمضى، ومرافق

العماقي وغيرها من الرمافق الخمتلفة لرعاية مجموعات الرمضى الضمعفي في العيادات الخارجية.

سكان دور رعاية السمني والرمضى في السمتشفى وكذلك العاملون في دور رعاية السمني والسمتشفيات

والرمافق الخأرى بانتظام بغض النظر عن الحالتا.

يععد الخاتتبار لللشأخخاص غيير الععرضييي الععامللي معع مررضىى مصصابيي جززءاً ل يتجززأ منن استتراتييجية الخاتتبار فيي

راينلناد فالس.

أين يمكنك إجراء الخاتبار في راينلناد بالتاينات؟ 

من حيث البمدأ، يتم إجراء الخاتبارات على الشأخاص الذين تظهر عليهم العأراض من قبل الطأباء القميمي وعيادات

الحمى وعيادات الكورونا والساتشارات والعيادات الخارجية. يمكن الطالعا على قائمة الوماقع الحالية لعيادات

الحمى في راينلناد فالس على الرابط التآي: 

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

يححق لللشأخخاص، الذذينن ل تظهرر علليهم أعرراض والذذينن يححق لههم إجرراء الخاتتبار وفققاً لققرار الططبيب العمعالجج أو إدارة

الصحة أو إدارة منشأة معينة، أن يجرى لهم الخاتبار في الرماكز الذمكورة أعلها وكذلك في مراكز الخاتبار الحملية.

هل يجب علي الدفع مقابل الخاتبار؟

فيي كثثير منن الححالتا، يككون اختتبار فييروس كووروناا مججانيياً لنمن تمم اختتبارهمم. هذذا يننطبق، عللى سببيل الثمثال، عللى

جميع الحالتا التي يحدد فيها الطبيب العمالج أو إدارة الصحة أن الفمحوصي مصابون هم أنفسهم أو أنهم كانوا

عللى اتصصال معع شخخص مصصاب بككوروناا. عللواة عللى ذلكك، يممكن لللشأخخاص إجرراء الخاتتبارات عللى أنففسهم مججانااً

إذا كانوا يعملون في شركات معينة في قطاع التعليم أو الرعاية الصحية، مثل السمتشفيات ودور رعاية السمني

والدمارس أو خدمات السماعدة في النادماج، في حال تم العثور على حالة كورونا خارج إطار العمل.

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/


باالضإاافةة إلىى ذلكك، يممكن أيضضاً اختتبار القمقيمي والوموظففي فيي مررافقق الررعاايةة والناددمااج باانتتظام مججانااً، حتتى

السمافرين من مناطق خطرة أجنبية يحق لهم اختبار مجاني في ظل ظروف معينة.

أرغب بمعرفة ما إذا كنت قد أصبت بالفعل بفيروس كورونا؟ وهل أنا النآ محصن؟ كيف يمكنني

 إجراء اختبار لذلك؟

حتتى النآ، لمم يتتم إنششاء أي نظظام اختتبار يثثبت النمناعةة، نظظراً لنأ اكتتشاف الجأسسام الضمضادة لييس مررادفااً لكاتتشاف

ما يسمى بالجأسام الضمادة العمادلة. حتى النآ، كان هناك نقص في الدراسات النمهجية التي تسمح بتقييم عيار

الجأسام الضمادة الرمتبطة بالحماية من الصإابة مرة أخرى.

ما هي اختبارات الجأسام الضمادة ومن يدفع تكاليفها؟

لللكشف غيير البمباشرر عنن الصإاابةة بففيروس كووروناا، يتتم استتخدام الككشف عنن الجأسسام الضمضادة الصمصممة خصصيصاً

 يوومااً منن ظههور14 إلى 10(الجأسام الضمادة الحمددة) من الدم. عادةً ما تتكون الجأسام الضمادة الحمددة فقط بعد 

العأرراض، وباالتتاليي فههي غيير منناسببة لتتشخيص الععدوى الححادة بففيروس كووروناا. ل يتتم حااليياً تننظيم تككالييف

اختبارات وجود الجأسام الضمادة بموجب التعليمات القانونية للحكومة الفيدرالية ول يتم دفعها من قبل شركات

التتأميي الصصحي الققانوونيية. وفققاً لذذلكك، يججب دفعع ثممنها بششكل خااص.

- ما الذي ينطبق عليّ النآ؟  كنت في الخارج في منطقة موبوءة

لزم الشأخاص الذين يدخلون من مناطق أجنبية موبوءة، أو يعودون من هناك إلى راينلناد بفالس بالذهاب مباشرة يُ

إلى منازلهم أو إلى سكن آخر يسمح بالعزلة فور دخول البلدا، والبقاء هناك لفترة من الحجر الصحي بعد دخولهم

بعشرة أيام. علواة على ذلك، يجب التاصال بإدارة الصحة السمؤولة فور دخولك البلدا. ستوفر الحكومة الفيدرالية

تسجيل دخول رقمي جديد لهذا الغرض. العإفاء الفوري من التزام الحجر الصحي من خللا تقديم نتيجة اختبار

سللبية عنند الددخوول لييس مممكناً بششكل عاام. ومعع ذلكك، يممكن تققصير فتترة الحجرر الصصحي عنن طرريقق إرساال نتتيجة

اختبار سلبية. يمكن إجراء الخاتبار بشكل عام في اليوم الخامس بعد الدخول على أقرب تقدير.  تم إجراء

عفى الشأخاص من واجب الحجر الصحي الذين استثناءات مختلفة لتمطلبات الحجر الصحي. على سبيل الثمال، يُ

 ساعة أو الذين يدخلون ألامنيا من منطقة موبوءة72يمرون بمرحلة عبور، والذين مكثوا في منطقة موبوءة أقل من 

 ساعة. يتم توفير استثناءات أخرى، على سبيل الثمال، في ظل ظروف معينة لجمموعات خاصة من24لدمة تصل إلى 

النناس كمما يسسمى باالسمسافررينن عببر الحددود. ل يووجدد أيضضاً التتزام باالحجرر الصصحي لجممموعاات مععينة منن الشأخخاص

إذا كان بإمكانهم تقديم نتيجة اختبار سلبية. وينطبق هذا، على سبيل الثمال، على الشأخاص القادمي لزيارة أقارب

من الدرجة الوألى أو الثانية أو للعلجا الطبي العاجل أو الطأباء أو الممرضات أو القضاة أو أعضاء البرلامن

والومظفي الكملفي بتطبيق القانون. مع إيلءا اعتبار خاص للمخاوف القاتصادية، 



عفى الشأخاص الذين بقوا لسأباب إجبارية في منطقة خطر لدمة تصل إلى خمسة أيام بسبب عملهم، من واجب يُ

اللاتزام بالحجر الصحي، أو بقوا أو بسبب عدم إمكانية التأجيل، أو بسبب السفر إلى راينلناد فالس.

عنندماا أعوود منن الجإاازة (منن مننطقة ليستت خططرة)، هلل يججب أن أعززل نففسي صححياً فيي النمنزل بععد

ذلك؟ 

حجروا ل. ل يتعي على السائحي الذين لم يكونوا متواجدين في منطقة موبوءة ول تظهر عليهم أعراض كورونا، أن يُ

صححياً.


