
پرسشهای متداول در بارۀ استراتژی آزمایش 

چه کسانی مطابق استراتژی بین المللی آزمایش  یا استراتژی آزمایش راینلند ـ فالتس آزمایش می شوند؟
با توجه به وضعیت اپیدمولوژی مربوط و دستور ادارۀ بهداری یا پزشک معالج، اینها آزمایش می شوند:

.افرادی با نشانه های مخصوص ـ کرونا
افرادی که در تماس با فرد مبتل به ویروس کرونا سارز ـ کووید بوده است. مثلًا اعضای عین خانوار یا اشخاصی که

از طریق اپ ـ هشداردهنده ـ کرونا به عنوان افراد تماس گیرنده مشخص شده اند.
عمومی و اقامتگاها (مانند: مطب ها، مدرسه ها، مهدکودکان، خانه های متقاضیان پناهندگی، در مراکزافراد مبتل

2 در مراکز و اقامتگاههای نامبرده شده فردی با ویروس کرونا سارز ـ کویید ـاردوگاهها، زندان) در صورتی که
مشخص شود.

بیماران و باشندگان قبل از (بازـ)پزیری در بیمارستان ها، مراکز پرستاری به طور بستری، مراکز مخصوص معلولن
و سایر مراکز برای گروه های آسیب پزیر و همچنان در مراکز مخصوص پرستاری سرپایی

ساکنان زن/مرد مراکز پرستاری و بیماران زن/مرد در بیمارستانها و همچنان کارکنان در مراکز پرستاری، در
بیمارستانها و سایر مراکز مرتب گذشته از وقوع واگیری.

آزمایشی به دلیل خاص که شامل حال افراد بی نشانۀ بیماری در محیط موارد شناخته شده، جزوی از استرتژی آزمایش رایلند ـ
فالتس را تشکیل می دهد.

در کجای رایلند ـ فالتس می توان آزمایش داد؟
اساساًا آزمایش افرادی با نشانۀ بیماری را پزشکان زن/مرد ساکن منطقه، سرپایی ها تب سنجی، مطب ها مخصوص کرونا انجام

می دهند. فهرست جدید مراکز سرپایی های تب سنجی را در این سایت می توانید دریافت کنید:   

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

افراد بی نشانۀ بیماری که پس از تشخیص پزشک معالج، ادارۀ بهداری یا مرکز ویژه ای، حق دارند در مراکز مذکور و علوتاًا
از جمله در مراکز محلی آزمایش بدهند.

آیا پول آزمایش را باید بدهم؟
آزمایش ویروس کرونا برای آزمایش شدگان در بسی موارد رایگان می باشد. این به ویژه برای هر آن موردی لزم الجرا است
که در آن افراد را پزشک معالج یا ادارۀ بهداری به خودی خود مبتل یا از طریق تماس با فرد دیگری مبتل به ویروس کرونا،
تشخیص بدهند. علوتاًا می توانند افراد رایگان آزمایش بدهند، که در شرکت های به خصوص در بخش آموزش یا بهداشت، مانند:
بیمارستان ها، مراکز پرستاری، مدرسه ها یا خدمات به منظور ادغام فعالیت می کنند، که در آنها ـ خارج از خدمت رسانی

معمولی ـ مورد کرونا تشخیص شده باشد.  
گذشته از این آزمایِش مرتب رایگان را می توانند همچنان ساکنان و کارمندان در مراکز پرستاری و ادغام بدهند. همچنان

واردشدگان از منطقۀ خطرزای خارجی تحت شرایط معینی حق دادن آزمایش رایگان را دارند.

من می خواهم بدانم، که آیا قبلًا کرونا داشته ام و اکنون مصونیت دارم. چگونه می توانم این را با دادن آزمایش ثابت بسازم؟
تا الن هیچ سیستم آزمایشی در دست نداریم که ایمنی بدن را ثابت بسازد، زیرا که ثبوت پادتن هممعنا با ثبوت پادتن خنثی کن
نیست. تا کنون که با مطالعات سیستماتیک مواجه استیم که به کمک آن امکان پزیرست مقدار مادۀ لزم برای رسیدن به نتیجۀ

بخصوص(در تیتراسیون) پادتن برای محافظت از بازمبتلشدن تشخیص داده شود. 

آزمایشهای پادتن چیست و کدام مرجعی هزینۀ آن را به دوش می گیرد؟
برای ثبوت ابتل به ویروس کرونا ثبوت مواد ایمنی کاملًا مناسب (پادتن های ویژه) از خون وارد عمل می شود. پادتن های ویژه

 روز بعد از آغاز نشانه تشکیل می شوند و با این حال برای تشخیص ابتلی حاد با ویروس کرونا متناسب14 تا10قاعدتاًا
نیستند. 

هزینه های آزمایش ها مبنی بر موجودیت پادتن در حال حاضر به دستور قانون فدرال وضع نشده و بیمه های درمانی هزینه های
آن را به دوش نمی گیرند. با این حال هر فرد باید آن را با پول شخصی خودش بپردازد.

من در یک منطقۀ خطرزا در خارج بودم ـ حال من باید چه بکنم؟
افرادی که از مناطق خطرزا وارد کشور می شوند یا از آنجا به راینلند ـ فالتس بر می گردند، اساساًا مکلف اند که فوری پس از
ورود به کشور یکه راست به خانۀشان یا به خانۀ دیگر، یا به مسکنی که جداسازی فرد از دیگران را ممکن می گرداند رفته، و

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/


به مدت ده روز به قرنطینه سپری کنند. و همچنان بلدرنگ پس از ورود موظف اند که با ادارۀ مربوطۀشان به تماس شوند. بدین
مناسبت یک اطلع رسانی جدیِد ورود به شکل دیجیتالی از طرف دولت فدرال به دسترس همه قرار می گیرد. معافیت فوری از
وظیفۀ رفتن به قرنطین با ارائۀ نتیجۀ منفی آزمایش هنگام ورود به کشور به طور عموم ناممکن است. آنچه ممکن است کاهش از
مدت قرنطینه پس از ارائۀ نتیجۀ منفی آزمایش می باشد. ولی در این میان باید آزمایش اساساًا حداقل پنج روز پس از ورود داده

 ساعت قبل از48تا خودشان را واردشدگان از مناطق خطرزا اضافه بر این همه مکلف اند،2021 ژانویه11شود. از تاریخ
و یا بلفاصله پس از ورودشان مورد آزمایش ابتلءا به ـ کرونا قرار بدهند.

برای موظف بودن به قرنطینه و آزمایش ـ کرونا استثناات گوناگونی مقرر شده است. مثلًا افرادی از رفتن به قرنطینه و انجام
 ساعت در یک منطقۀ خطرزا اقامت داشته اند72دادن آزمایش ـ کرونا معاف اند که در حال سفر می باشند و آنانی که کمتر از

 ساعت وارد خاک دولت فدرال شده اند. استثناات دیگر با شرایط معینی برای گروههایی از24یا از یک منطقۀ خطرزا برای
افراد مانند: آنان که مرزنشین اند و برای انجام شغل در رفت و آمدن اند، در نظر گرفته شده است.

و همچنان مکلف رفتن به قرنطینه و انجام دادن آزمایش ـ کرونا آن گروههای معینی از افراد نیستند، در صورتی که اینها بتوانند
نتیجۀ منفی آزمایش از خودشان ارائه بکنند. این شامل مثلًا افرادی می شود که برای ملقات از نزدیکان درجه یک یا دوی شان و
یا به دلیل مداوای پزشکی وارد خاک آلمان می شوند، پزشکان زن/مرد ، قاضیان زن/مرد، نمایندگان مجلس شورا زن/مرد و
ماموران اجرائیات پلیس. با رعایت ویژه مصالح اقتصادی با ارائۀ نتیجۀ منفی آزمایش، همچنان آن عده از افراد از وظیفۀ رفتن
به قرنطینه معاف اند که تا پنج روز اجباراًا ضروری و غیر قابل تأخیر و من جمله از نگاه شغلی مجبور به اقامت در منطقۀ

خطرزا بوده اند یا وارد ایالت راینلند ـ فالتس می شوند.

در صورتی که من از مرخصی برگردم (نه از یک منطقۀ خطرزا)، آیا باز هم به مجرد ورود، به خانه به قرنطین بروم؟
خیر. آنان که ایام مرخصی شان را در منطقۀ خطرزا سپری نمی کنند و نشانۀ بیماری ندارند، لزم نیست قرنطین بروند.


