.تعليمات للمسافرين القادمين والعائدين لمقاطعة شليزفيغ هولشتاين
.ماالذي يجب مراعاته من قبل المسافرين
يرجى التحقق قبل دخول البلد ما إذا كنت قادم من منطقه من ضمن مناطق الخطر .
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiممكن التحقق من مناطق الخطر األجنبية على موقع معهد روبرت كوخges_Coronavirus/Risikogebiete_neu.html
التعليمات الحاليه تكون سارية المفعول من تاريخ 2020/11/08
االلتزام بالحجر الصحي
مهاجرا أو عائدًا من مناطق الخطر األجنبية إلى شليزفيغ
يرجى مالحظة ما يلي :إذا كان أحد االستثناءات (انظر الصفحة  )2ال ينطبق عليك  ،فأنت تعتبر
ً
هولشتاين
اللوائح التالية إلزامية :
قبل دخول البلد  ،يجب عليك التسجيل على اإلنترنت على  www.einreiseanmeldung.deاترك تفاصيل االتصال الخاصة بك هناك  ،وقدم معلومات
حول رحلتك وحالتك الصحية .ستتلقى بعد ذلك تأكيدًا يجب عليك حمله معك عند الدخول (مطبوعًا كمستند  PDFأو في شكل رقمي) وتقديمه عند الطلب.
إذا لم تنجح عملية تسجيل الدخول الرقمي أو لم تكن ممكنة بالنسبة لك  ،فيمكن تعبئة النموذج البديل المتاح هنا
https://www.bundesgesundheitsministerium.de/fileadmin/Dateien/3_Downloads/C/Coronavirus/Infoblatt/Anlage_2_Ersatzmitteilung.pdf.
يجب أيضًا تقديم النموذج المعبئ عند الطلب عند دخول البلد.
:بعد السفر
العوده مباشرة إلى مكان االقامه او مكان مناسب لالقامه بعد الوصول من السفر
البقاء في الحجر الصحي لمدة عشرة أيام وعدم استقبال الضيوف او األشخاص الغير مقيمين معكم بالسكن
عند وجود أعراض تدل على االصابه بالفيروس خالل فترة الحجر الصحي يرجى إبالغ دائرة الصحه بمحل االقامه فورا
امكانيه تقصير فترة الحجر الصحي

لتتمكن من تقصير مدة الحجر الصحي لمدة عشرة أيام بحد أقصى خمسة أيام ( يجب االلتزام بالحجر الصحي لمدة خمسة أيام على األقل)
 ،يجب عليك تقديم اختبار كورونا سلبي إلى إدارة الصحة المحلية.
الفحص سيكون مجاني لك وتستطيع عمله عند طبيبة او طبيب العائله
يتم القيام بالفحص بعد خمسة أيام من تاريخ دخول المسافر أللمانيا .ليتم الخروج من الحجر الصحي
.للتأكد من النتيجه  PCRيجب عمل فحص كورونا سريع ،في حالة كون النتيجه ايجابيه يتم عمل فحص كورونا
 .يرجى االحتفاظ بنتيجة الفحص لمدة عشرة أيام وتسليمها لدائرة الصحه عند اللزوم او الطلب
هام :يسري التزام الحجر الصحي حتى تتوفر نتيجة االختبار .أنت ملزم أيضًا باالتصال بإدارة الصحة المحلية
حتى عشرة أيام بعد مغادرتك للحجر الصحي .يمكن العثور  SARS-CoV-2في حالة ظهور أعراض عدوى
:www.schleswig-hol-على مزيد من المعلومات وتفاصيل االتصال بالسلطات الصحية المحلية هنا

•
•
•
•
•
•

stein.de/coronavirus-einreise

ال توجد اولويه لعمل الفحص للعائدين من السفر ،االولويه تكون لالشخاص القادمين لظرورة طبيه او
.األشخاص الملتزمين بعمل الفحص من قبل دائرة الصحه

•

في حالة التعدي على قواعد الحجر الصحي يتم فرض غرامات ماليه
الغرامات

المبلغ المالي

500 € - 10.000 €

إذا انتهكت قاعدة الحجر الصحي لمدة عشرة أيام في منزلك أو مكان إقامة مناسب آخر عند دخولك أو عودتك من منطقة خطر ...

150 € - 3.000 €

إذا لم تذهب مباشرة إلى منزلك أو أي مكان إقامة مناسب آخر عند دخولك أو عودتك من منطقة خطر ...

300 € - 5.000 €

عند القيام باستقبال ضيوف في فترة الحجر الصحي بعد العوده من منطقه تصنف من مناطق الخطر

150 € - 2.000 €

إذا لم تقم بالتسجيل عبر صفحة تسجيل الدخول قبل الدخول من منطقة خطر أو لم تقوم بتعبئة االستماره
البديله…..

300 € - 3.000 €

عند عدم إبالغ او عدم االبالغ المباشر لدائرة الصحه عند ظهور أعراض الفيروس بعد العوده من السفر حتى لو ظهرت األعراض بعد
دخول ألبلد

االستثناءات (هذه فقط امثله وليست كاملة  ،انظر النقطة )3
تنطبق االستثناءات عليك فقط إذا لم تكن لديك أعراض تشير إلى اإلصابة بعدوى ( 2-SARS-CoVفقدان حاسة الشم أو التذوق  ،والحمى  ،والسعال  ،وسيالن األنف).

 :يتم اعفائكم من الحجر الصحي واليتطلب منكم إجراء الفحص في حالة

•

المرور بقاطعة شليزفيغ هولشتاين فقط ومغادرة المقاطعه بطريق مباشر
ذا قمت بالدخول من الدنمارك او اقمت ألقل من  24ساعه في بلد خطر أجنبي أو تود الدخول عن طريق الدنمارك واأل قامه في
ألمانيا حتى  24ساعه.
•
الدخول إلى مقاطعة شليزفيغ هولشتاين والبقاء لمدة أقل من  72ساعة من منطقة الخطر األجنبية بسبب زيارة أقارب
من الدرجة األولى أو الزوج أو الشريك الذي ال ينتمي إلى نفس األسرة أو طفل من حضانة مشتركة .في ،حالة االقامه
لمدة تزيد عن  72ساعة  ،يجب أن تكون قد أجريت اختبار كورونا سلبيًا قبل الوصول أو عند الوصول (للمتطلبات ،
.انظر النقطة )2
•

o

في حالة ظهور أعراض الفيروس يرجى إبالغ دائرة الصحه المحليه فورا (بإستثناء المرور بالمقاطعه)

•

المسافرين القادمين من منطقة خطر أجنبية  ،فأنت معفي من التزام الحجر الصحي إذا كنت
…

•

اختبارا سري ًعا للفيروس يلبي متطلبات المعهد الفيدرالي لألدوية
اختبارا تم إجراؤه قبل  48ساعة كحد أقصى قبل الدخول أو تم إجراؤه عند الدخول( .يمكن أن يكون هذا أيضًا
…أوالً ،عملت
ً
ً
واألجهزة الطبية
https://www.bfarm.de/DE/Medizinprodukte/Antigentests/_node.html
•
يمكن أن تكون نتيجة االختبار في شكل خطي أو في شكل إلكتروني ويجب أن يكون باللغة( األلمانية أو اإلنجليزية أو الفرنسية).
•

وثانيًا ،ان تأتي من منطقة أبرمت ألمانيا معها اتفا ًقا بشأن االحتياطات الوبائية الخاصة .يمكن العثور على قائمة
باإلضافة إلى ذلك  ،يجب أال تكون وزارة  RKI.بمناطق العطالت هذه على موقع الويب الخاص بوزارة الخارجيه و
تحذيرا من السفر للمنطقة على موقعها اإللكتروني
.قد نشرت
ً

•

! مالحظة :طالما لم تحصل على نتيجة االختبار  ،فإن التزام الحجر الصحي يبقى قائما
لمدة عشرة أيام بعد الدخول  ،تكون ملزما باالتصال بدائرة الصحة المحلية إذا كنت تعاني من أعراض فيروس .2SARS-CoV

•

•

•

لمدة عشرة أيام بعد الدخول  ،تكون ملزما باالتصال بدائرة الصحة المحلية إذا كنت تعاني
 SARS-CoV2.من أعراض فيروس
استثناءات أخرى يمكن العثور على استثناءات أخرى على صفحة وزارة الصحة في شليزفيغ
هولشتاين
)(www.schleswig-holstein.de/coronavirus-einreise

