پرسشهای متداول در بارۀ استراتژی آزمایش )لزام الجارا از تاریخ . 9نوامبر)2020
چهه کسسانیی مططابق استتراتژژی بیین اللمللی آزماایشش یاا استتراتژژی آزماایشش رایننلنادد ـ فاالتتس آزماایشش
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.
افررادی کهه در تمماس باا فررد مببتل بهه ویرروس کرروناا ساارز ـ کووویدد بووده استت .مثثلًا اعضضای عیین خاانووار یاا

اشخاصی که از طریق اپ ـ هشداردهنده ـ کرونا به عنوان افراد تماس گیرنده مشخص شده اند.
افراد مبتل در مرراکززعممومیی و اقاامتتگاهاا )مااننند :مططب هاا ،مددرسهه هاا ،مهددکوودکاان ،خاانهه هاای متتقاضییان

پننناهننندگییی ،اردوگاااهههها ،زندددان( در صووورتییی کههه در مررراکززز و اقااامتتتگاههههای نااامبببرده شددده فررردی بااا ویررروس
کرونا سارز ـ کویید ـ  2مشخص شود.
 ب یییماران و ب اااش ننندگ ااان ق بببل از )ب ااازـ(پ زززی ررری در ب یییمارس تتتان ه ااا ،م ررراک ززز پ رررس تتتاری ب ههه ط ووور بس تتتری ،م ررراک ززز
مخخخصوص معععلولنا و سااایررر مررراکززز برررای گررروه هااای آسیییب پزززیررر و همممچنان در مررراکززز مخخخصوص پرررستتتاری
سرپایی
س اااک نننان زن/م رررد م ررراک ززز پ رررس تتتاری و ب یییماران زن/م رررد در ب یییمارس تتتان ههها و ه مممچنان ک ااارک نننان در م ررراک ززز

پرستاری ،در بیمارستانها و سایر مراکز مرتب گذشته از وقوع واگیری.
آزماایششی بهه دلییل خااص کهه شااملل حاال افرراد بیی نششانۀۀ بییماری در مححیط مووارد شنناختته شدده ،جززوی از استترتژژی
آزمایش رایلناد ـ فالتس را تشکیل می دهد.
در کجای رایلناد ـ فالتس می توان آزمایش داد؟
اساااس اا ً آزمااایششش افرررادی بااا نشششانۀۀۀ بیییماری را پزززشکککان زن/مرررد ساااکننن منننطقه ،سرررپااایییی هااا تببب سنننجی ،مطططب هااا
مخخخصوص کرررونااا انجججام مییی دهننند .فهرررستتت جدددیددد مررراکززز سرررپااایییی هااای تببب سنننجی را در ایننن سااایتتت مییی توووانییید
دریافت کنید:
https://msagd.rlp.de/de/unsere-themen/gesundheit-und-pflege/gesundheitlicheversorgung/oeffentlicher-gesundheitsdienst-hygiene-undinfektionsschutz/infektionsschutz/informationen-zum-coronavirus-sars-cov-2/
افررراد بییی نشششانۀۀۀ بیییماری کههه پسسس از تشششخیص پزززشککک معععالججج ،ادارۀ بهددداری یااا مرررکززز ویژژژه ای ،حققق دارنددد در مررراکززز
مذذکوور و عللواتاا ً از جممله در مرراکزز محللی آزماایشش بددهنند.
آیا پول آزمایش را باید بدهم؟
آزماایشش ویرروس کرروناا بررای آزماایشش شددگاان در بسسی مووارد رایگگان میی بااشدد .اینن بهه ویژژه بررای هرر آن مووردی لزام
الجاررا استت کهه در آن افرراد را پززشکک مععالجج یاا ادارۀ بهدداری بهه خوودی خوود مببتل یاا از طرریقق تمماس باا فررد دیگگری
مبببتل بههه ویررروس کرررونااا ،تشششخیص بدددهننند .علللوات اا ً مییی توووانننند افررراد رایگگگان آزمااایششش بدددهننند ،کههه در شرررکتتت هااای بههه
خصصصوص در بخخخش آموووزش یااا بهددداشتتت ،مااانننند :بیییمارستتتان هااا ،مررراکززز پرررستتتاری ،مدددرسههه هااا یااا خدددمااات بههه منننظور
ادغام فعالیت می کنند ،که در آنها ـ خارج از خدمت رسانی معمولی ـ مورد کرونا تشخیص شده باشد.
آزمایشمرتب رایگان را می توانند همچنان ساکنان و کارمندان در مراکز پرستاری و ادغام بدهند.
ِ
گذشته از این
همچنان واردشدگان از منطقۀ خطرزای خارجی تحت شرایط معینی حق دادن آزمایش رایگان را دارند.
منن میی خوواهمم بددانمم ،کهه آیاا قببلًا کرروناا داشتته ام و اکننون مصصونییت دارم .چگگونهه میی تووانمم اینن را باا
دادن آزمایش ثابت بسازم؟
تاا النآ هییچ سیستتم آزماایششی در دستت ندداریمم کهه ایممنی بددن را ثاابتت بسسازد ،زیررا کهه ثببوت پاادتنن همممعنا باا ثببوت
پااادتننن خنننثی کننن نیستتت .تااا کنننون کههه بااا مطططالعععات سیستتتماتیییک مووواجههه استتتیم کههه بههه کمممک آن امکککان پزززیرررستتت مقققدار
مااادۀ لزام برررای رسیییدن بههه نتتتیجۀ بخخخصوص)در تیییتراسیییون( پااادتننن برررای محححافظظظت از بااازمبببتلشادددن تشششخیص داده
شود.

آزمایشهای پادتن چیست و کدام مرجعی هزینۀ آن را به دوش می گیرد؟
برررای ثبببوت ابتتتل بههه ویررروس کرررونااا ثبببوت مووواد ایمممنی کااامللًا مننناسببب )پااادتننن هااای ویژژژه( از خووون وارد عمممل مییی شووود.
پاادتنن هاای ویژژه قااعددتااً 10تااا 14روز بعععد از آغاااز نشششانههه تشششکیل مییی شووونددد و بااا ایننن حااال برررای تشششخیص ابتتتلیا
حاد با ویروس کرونا متناسب نیستند.
هزززینننه هااای آزمااایششش هااا مبببنی بررر موووجووودیتتت پااادتننن در حااال حاااضررر بههه دستتتور قااانووون فدددرال وضععع نشددده و بیییمه هااای
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؟
افررادی کهه از منناطقق خططرزا وارد کششور میی شووندد یاا از آنججا بهه رایننلنادد ـ فاالتتس برر میی گرردندد ،اسااساا ً مککلف اندد
کهه فووری پسس از ورود بهه کششور یککه راستت بهه خاانۀۀشاان یاا بهه خاانۀۀ دیگگر ،یاا بهه مسسکنی کهه جدداساازی فررد از دیگگران
را مممکن میی گررداندد رفتته ،و بهه مددت ده روز بهه قررنططینه سپپری کننند .و هممچنان بللدارنگگ پسس از ورود مووظفف اندد کهه
باا ادارۀ مرربووطۀۀشاان بهه تمماس شووندد .بددینن منناسببت یکک اطللعا رساانیی جددید ِد ورود بهه شککل دیججیتالیی از طررف دولتت
فددرال بهه دستترس هممه قررار میی گییرد .مععافییت فووری از وظییفۀ رفتت بهه قررنططین باا ارائۀۀ نتتیجۀ مننفی آزماایشش هننگام
ورود بههه کشششور بههه طووور عممموم ناااممممکن استتت .آنچچچه ممممکن استتت کاااهششش از مدددت قرررنطططینه پسسس از ارائۀۀۀ نتتتیجۀ منننفی
آزماایشش میی بااشدد .ولیی در اینن مییان باایدد آزماایشش اسااساا ً حدداقلل پننج روز پسس از ورود داده شوود.
بررای مووظفف بوودن بهه قررنططینه استتثناات گوونااگوونیی مققرر شدده استت .مثثلًا افررادی از بهه قررنططینه رفتت مععاف اندد کهه در
حاال سففر میی بااشنند و آناانیی کهه کممتر از  72سااعتت در یکک مننطقۀ خططرزا اقاامتت داشتته اندد یاا از یکک مننطقۀ خططرزا
برای 24سااعتت وارد خااک دولتت فددرال شدده اندد .استتثناات دیگگر باا شررایطط مععینی بررای گرروهههاییی از افرراد مااننند:
آنان که مرزنشین اند و برای انجام شغل در رفت و آمدن اند ،در نظر گرفته شده است.
و همممچنان مکککلف رفتتت بههه قرررنطططینه آن گررروههههای معععینی از افررراد نیستتتند ،در صووورتییی کههه اینننها بتتتوانننند نتتتیجۀ منننفی
آزمااایششش از خووودشااان ارائههه بکککنند .ایننن شااامللل مثثثلًا افرررادی مییی شووود کههه برررای ملللقاااات از نزززدیکککان درجههه یککک یااا دوی
شان و یا به دلیل مداوای پزشکی وارد خاک آلامن می شوند ،پزشکان زن/مرد  ،قاضیان زن/مرد ،نمایندگان مجلس
شوورا زن/مررد و ماامووران اجررائییات پللیس .باا رعاایتت ویژژه مصصالحح اقتتصادی باا ارائۀۀ نتتیجۀ مننفی آزماایشش ،هممچنان
آن عدده از افرراد از وظییفۀ رفتت بهه قررنططینه مععاف اندد کهه تاا پننج روز اجببارا ً ضرروری و غییر قاابلل تأأخییر و منن جممله از
نگاه شغلی مجبور به اقامت در منطقۀ خطرزا بوده اند یا وارد ایالت راینلناد ـ فالتس می شوند.
در صوورتیی کهه منن از مررخصصی بررگرردم )نهه از یکک مننطقۀ خططرزا( ،آیاا بااز همم بهه مجررد ورود ،بهه خاانهه
به قرنطین بروم؟
خییر .آناان کهه ایاام مررخصصی شاان را در مننطقۀ خططرزا سپپری نممی کننند و نششانۀۀ بییماری نددارندد ،لزام نیستت قررنططین
بروند.

