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تجدون هنا أهمَّ األسئلة واألجوبة.







نقاط عامة
منطقة خطر
االستثناءات من واجب التسجيل
الهدف من التسجيل الرقمي للدخول وطريقة عمله
في حال وجود مشاكل تقنية
إجراءات التفتيش

نقاط عامة
ما هو التسجيل الرقمي للدخول ()DEA؟
للتخفيف عن كاهل مكاتب الصحة ولدعم اإلجراءات ال ُمتبعة حاليًّا في مراقبة مدى االلتزام بالحجر الصحي ،قامت الحكومة
االتحادية بتطوير التسجيل الرقمي للدخول ( )DEAليحل محل عملية تسجيل ومعالجة بيانات المسافرين القادمين ال ُمعتَ ِمدة
الًّ بها
على المطبوعات الورقية بواسطة ما يُسمى بـ "بطاقات تعيين موقع المسافر" ( ،)Aussteigekartenوالتي كان معمو َّ
إلى حدَّ اآلن .تتعين تعبئة التسجيل الرقمي للدخول على جميع المسافرين القادمين اللذين قد أقاموا خالل العشرة أيام األخيرة
قبل دخولهم للبالد في منطقة خطر أو في منطقة ذات خطرَّ كبير (منطقة معدل إصابة مرتفع أو منطقة أنواع فيروسية)
واللذين ال تنطبق عليهم إحدى وقائع االستثناءات ال ُمعتَرف بها .التطبيق المعني متاحَّ عبر الموقع اإللكتروني
.https://www.einreiseanmeldung.de

ما الذي يُنظِّمه مرسوم الدخول الخاص بفيروس كورونا؟
الًّ لضوابط
يُنظم مرسوم الدخول الخاص بفيروس كورونا واجبات التسجيل واالختبار واإلثبات بصورةَّ موحدة استكما َّ
الواليات االتحادية المتعلقة بالحجر الصحي .يشمل ذلك إلزا ًّما قانونيًّا عا ًّما بالخضوع لالختبار وإثبات إجرائه للمسافرين
القادمين بالنقل الجوي وكذلك واجبات اختبار وإثبات خاصة في سياق دخول أراضي جمهورية ألمانيا االتحادية بعد اإلقامة
ضا واجبات شركات النقل و ُمشغلي شبكات المحمول.
في منطقة خطر بالخارج .كما تُضبَط بالمرسوم أي ًّ
ُ
درجت وطُورت ضمن تلك الالئحة القانونية الجديدة للحكومة االتحادية األحكام ال ُمشتَمل عليها في المرسوم السابق بشأن
وقد أ ِ
واجب الخضوع لالختبار بتاريخ  4تشرين الثاني /نوفمبر  ،)BAnz AT 06.11.2020 V1( 2020وفي األوامر المتعلقة

بحركة السفر بتاريخ  5تشرين الثاني /نوفمبر  ،)BAnz AT 06.11.2020 B5( 2020وكذلك في مرسوم الحماية من
فيروس كورونا بشأن الحماية من مخاطر العدوى الناجمة عن حركة الدخول فيما يتعلق بالطفرات ال ُمستجدة لفيروس كورونا
(.)BAnz AT 21.12.2020 V4

منطقة خطر
ما هي منطقة الخطر؟
ُت على صعيد الوزارة االتحادية للصحة
تُعرف منطقة الخطر على أنها منطقة واقعة بخارج جمهورية ألمانيا االتحادية قد ثَب ََّ
بالتنسيق مع وزارة الخارجية االتحادية والوزارة االتحادية للشؤون الداخلية واإلعمار واألمن الوطني تزايد خطر العدوى
الًّ .ينشر معهد روبرت كوخ قائمة بمناطق
فيها بمرضَّ خطيرَّ و ُمعدَّ ُمعين ،كما عدوى فيروس كورونا سارس-كوف 2-مث َّ
الخطر تُحدث بصفةَّ مستمرة على اإلنترنت على الرابط التالي.https://www.rki.de/risikogebiete :

ما هو تعريف المنطقة ذات الخطر الكبير؟
المناطق الواقعة بخارج جمهورية ألمانيا االتحادية يكون الخطر بها كبيرًّ ا في حال ما إذا سُجل بها ارتفاعَّ ملحوظ في معدل
انتشار فيروس كورونا سارس-كوف( 2-منطقة معدل إصابة مرتفع) أو في حال ظهور أنواع معينة من فيروس كورونا
سارس-كوف 2-فيها بانتشار (منطقة أنواع فيروسية).
مناطق معدل اإلصابة المرتفع قد تكون مناطق ذات ارتفاعَّ ملحوظ في أعداد الحاالت ،على سبيل المثال ،بما يساوي أضعاف
معدل اإلصابة المتوسط على مستوى ألمانيا بالنسبة لكل مئة ألف نسمة في غضون سبعة أيام ،ولكنها في العموم مناطق بواقع
مئتي إصابة جديدة لكل مئة ألف نسمة في غضون سبعة أيام على أقل تقدير.
مناطق األنواع الفيروسية هي مناطق قد ظهر بها بانتشار نوعَّ من األنواع الفيروسية (طفرة) لفيروس كورونا سارس-
كوف 2-لم ينتشر بصفةَّ متزامنة في الداخل وَّيُن َ
الًّ ضمن جملة
طَّلق من أنه يُشكل خطرًّ ا خاصًّ ا .تلك األخطار الخاصة يمكن مث َّ
أمور أن تنتج عن قابليةَّ أشد لالنتقال ،سواء أكانت ُمفتَرضة أم ُمثبَتة ،أو عن صفاتَّ أخرى من شأنها أن تُسرع من وتيرة
تفشي العدوى أو تزيد من شدة المرض أو يضعف في مواجهتها أثر ما تحقق من مناعة عن طريق التلقيح أو من جراء إصابةَّ
سابقة بالعدوى.
تقوم الوزارة االتحادية للصحة بالتنسيق مع وزارة الخارجية االتحادية والوزارة االتحادية للشؤون الداخلية واإلعمار واألمن
الوطني بإقرار البلدان التي يوجد بها في الوقت الحالي خطرَّ كبير لإلصابة بعدوى فيروس كورونا سارس-كوف .2-يمكنكم
استقاء المعلومة بشأن المناطق المصنَّفة حاليًّا على أنها مناطق معدل إصابة مرتفع أو مناطق أنواع فيروسية من القائمة
المتاحة على الموقع اإللكتروني اآلتي.https://www.rki.de/risikogebiete :

من أين للمرء معرفة ما إن كان قادما من منطقة خطر ،أو منطقة معدل إصابة مرتفع ،أو منطقة أنواع
فيروسية؟
ينشر معهد روبرت كوخ قائمة بمناطق الخطر ،ومناطق معدل اإلصابة المرتفع ،ومناطق األنواع الفيروسية يجري تحديثها
بصفةَّ مستمرة على اإلنترنت على الرابط التالي.https://www.rki.de/risikogebiete :
يتمَّ التصنيف كمنطقة خطر ،أو منطقة معدل إصابة مرتفع ،أو منطقة أنواع فيروسية مع نهاية أول يوم يلي نشر اإلقرار على
الموقع اإللكتروني المذكور أعاله .يُد َرج في قائمة معهد روبرت كوخ بعد اسم البلد المعني أو المنطقة بين قوسين منذ متى
يسري اعتبار المنطقة على أنَّها منطقة خطر ،أو منطقة معدل إصابة مرتفع ،أو منطقة أنواع فيروسية .هذا وتجدون في
صرمة ،ولكنها لم َّتَعُد
آخر الصفحة ملخ ًّ
صا بالمناطق التي سبق وكانت مناطق خطر في أي وقتَّ كان خالل العشرة أيام ال ُمن َ
مناطق خطر في الوقت الراهن.

كم من مرة يجري تحديث تصنيفات مناطق السفر؟
ضا
تبحث الحكومة االتحادية بصفةَّ مستمرة فيما إن كان هناك ما يدعو إلى تصنيف المناطق كمناطق خطر .لذا ،فقد تطرأ أي ًّ
تغييرات على المدى القصير ،وقد يؤدى ذلك على وجه التحديد إلى توسيع قائمة مناطق الخطر.

لماذا يميَّز بين مناطق الخطر والمناطق ذات الخطر الكبير؟
السبب وراء هذا التمييز هو كون الخطر الكبير لإلصابة بالعدوى في تلك المناطق يمكن مواجهته على هذا النحو من خالل
ضوابط أكثر صرام َّةًّ للدخول .يجب التمييز بين المناطق ذات الخطر المتزايد (منطقة خطر) والمناطق ذات الخطر الكبير
لإلصابة بعدوى فيروس كورونا سارس-كوف .2-المناطق الواقعة بخارج جمهورية ألمانيا االتحادية يُ َعدَّ الخطر بها كبيرًّ ا في
حال ما إذا سُجل بها ارتفاعَّ ملحوظ في معدل انتشار فيروس كورونا سارس-كوف( 2-منطقة معدل إصابة مرتفع) أو في
حال ظهور أنواعَّ معينة من فيروس كورونا سارس-كوف 2-فيها بانتشار (منطقة أنواع فيروسية) .القواعد ال ُمشددة الهدف
منها هو الحد بشكلَّ أكبر من تسلل فيروس كورونا سارس-كوف 2-إلى الداخل وتجنب االنتشار السريع لألنواع الفيروسية
الجديدة.

االستثناءات من واجب التسجيل
هل توجد استثناءات من واجب تعبئة التسجيل الرقمي للدخول؟
نعم .بيد أنَّ تلك االستثناءات تتوقف على نوع منطقة الخطر التي تواجدتم فيها خالل العشرة أيام التي سبقت دخولكم ألراضي
جمهورية ألمانيا االتحادية .ليس مكان المغادرة هو الفيصل ،بل األماكن التي أقمتم فيها في العشرة أيام األخيرة.
االستثناءات فيما يخص مناطق معدل اإلصابة المرتفع أكثر تشددًّا بحكم أنَّ خطر اإلصابة بعدوى فيروس كورونا سارس-
كوف 2-يُ َعدَّ كبيرًّ ا هناك بالمقارنة مع مناطق الخطر.

تنبيه :مناطق األنواع الفيروسية ال تطبَّق عليها أية استثناءات من واجب التسجيل .معنى ذلك أنه على جميع المسافرين
القادمين اللذين قد أقاموا خالل العشرة أيام األخيرة في إحدى تلك المناطق تعبئة تسجيل رقمي للدخول.
فيما يخص مناطق الخطر ،ال يتعيَّن على فئات األشخاص التالية تعبئة تسجيل رقمي للدخول قبل دخولهم للبالد:
 .1األشخاص الذين قد عبروا فقط بمنطقة خطر أثناء السفر دون التوقف بها،
 .2األشخاص الذين يدخلون جمهورية ألمانيا االتحادية فقط للعبور منها إلى وجهةَّ أخرى والذين يُغا ِدرون جمهورية
ألمانيا االتحادية ثاني َّةًّ من أسرع طريق إلنهاء عبورهم،
 .3األشخاص الذين قد أقاموا في إطار حركة المرور الحدودية لمدة تقل عن الـ  24ساعة بمنطقة خطر أو الذين
يدخلون إلى أراضي جمهورية ألمانيا االتحادية لما يقل عن الـ  24ساعة،
 .4األشخاص اللذين يدخلون إلى أراضي جمهورية ألمانيا االتحادية بغرض نقل األفراد أو السلع أو البضائع بحكم
المهنة عبر الحدود الوطنية ،إما على الشوارع ،أو بالسكك الحديدية ،أو بواسطة السفن ،أو بالطائرات ،وذلك مع
االلتزام بمخططات مالئمة للحماية والنظافة الصحية،
 .5األشخاص الذين يعودون إلى ألمانيا ضمن أحد الوفود الرسمية عن طريق صالة الركاب الخاصة بالحكومة بمطار
برلين بران ِدنبورغ أو عن طريق مطار كولونيا/بون بعد إقامتهم لمدة تقل عن الـ  72ساعة في منطقة خطر.
فيما يخص مناطق معدل اإلصابة المرتفع ،ال يتعيَّن على فئات األشخاص التالية تعبئة تسجيل رقمي للدخول قبل دخولهم
للبالد:
 .1األشخاص الذين قد عبروا فقط بمنطقة معدل إصابة مرتفع أثناء السفر دون التوقَّف بها،
 .2األشخاص الذين يدخلون جمهورية ألمانيا االتحادية فقط للعبور منها إلى وجهةَّ أخرى والذين يُغا ِدرون جمهورية
ألمانيا االتحادية ثاني َّةًّ من أسرع طريق إلنهاء عبورهم،
 .3األشخاص الذين قد أقاموا في إطار حركة المرور الحدودية لمدة تقل عن الـ  24ساعة بمنطقة معدل إصابة مرتفع
أو الذين يدخلون إلى أراضي جمهورية ألمانيا االتحادية لما يقل عن الـ  24ساعة،
 .4األشخاص الذين يعودون إلى ألمانيا ضمن أحد الوفود الرسمية عن طريق صالة الركاب الخاصة بالحكومة بمطار
برلين بران ِدنبورغ أو عن طريق مطار كولونيا/بون بعد إقامتهم لمدة تقل عن الـ  72ساعة في منطقة معدل إصابة
مرتفع.
المتنقلون اليوميون الذين يخضعون لواجب التسجيل لكونهم آتين من منطقة أنواع فيروسية ،وكذلك المتنقلون بكثرة عبر
الًّ إلى ألمانيا وخرو ًّجا منها ،يتعين عليهم تعبئة التسجيل الرقمي للدخول مر َّةًّ واحد َّةًّ فقط في األسبوع .يحتفظ
الحدود دخو َّ
إثبات التسجيل الرقمي للدخول بصالحيته طيلة تلك المدة.
في تلك الحالة ،يجب عليهم إعطاء عنوان محل العمل أو التدريب المهني أو مكانَّ آخر هم على صلةَّ به بحسب وضعهم
الخاص على اعتباره مكان اإلقامة في ألمانيا .وينبغي عالو َّةًّ على ذلك اختيار واقعة استثناء ذات صلة ضمن التطبيق ،كما
وقد يكون إعطاء مزيدَّ من التوضيحات ممكنًّا عبر حقل النص الحر.

ي مراعاته لدى القيام برحلة طيران تشمل محطة توقُّف (ترانزيت)؟
ما الذي يتعيَّن عل َُّ
يُل َزم ركاب رحالت الترانزيت الذين يتوقفون في إحدى المطارات بالتسجيل إن كان المطار المعني يقع في منطقة خطر.

ص المرسوم النموذجي للحجر الصحي والذي طبَّقته الواليات االتحادية على عدة استثناءات من الحجر
ين ُُّ
الصحي .لماذا ال تعفى تلك االستثناءات جميعها أيضا من واجب تعبئة التسجيل الرقمي للدخول؟
يتمثل هدف التسجيل الرقمي للدخول في وضع ما تحتاج إليه مكاتب الصحة من معلومات بسرعة وبدون تعقيد تحت تصرفها
ألجل قيامها بمراقبة االمتثال لواجب الحجر الصحي المنصوص عليه بموجب قوانين الواليات .يدخل ضمن ذلك أيضًّا
التحقق مما إذا كان األشخاص الذين يدعون ألنفسهم استثناءاتَّ معينة من واجب الحجر الصحي يَ ِحقَّ لهم ذلك فعليًّا .فعلى
سبيل المثال ،تقترن بعض تلك االستثناءات بتقديم الشخص المعني لنتيجة اختبار سلبية .بفضل ما يتمَّ نقله من بيانات في إطار
التسجيل الرقمي للدخول ،تصبح مكاتب الصحة قادرة على مطالبة المسافرين القادمين برفع تلك اإلثباتات إليها.
لهذه الغاية ،فإنَّ االستثناءات من واجب تعبئة التسجيل الرقمي للدخول تنحصر في حاالتَّ ضيقة النطاق ،على سبيل المثال،
تلك الحاالت التي يتسنى فيها بسرعة ،إما عن طريق الجهة ال ُمقدمة لخدمة النقل أو عن طريق الجهة ال َمنوط بها التفتيش
الشرطي على حركة المرور العابرة للحدود ،الخالص إلى كون الخضوع للحجر الصحي في ألمانيا أم ًّرا مفرو ًّغا منه (على
سبيل المثال المسافرين العابرين) أو الحاالت التي ال يبدو فيها ترك عنوان اإلقامة أم ًّرا ممكنًّا (على سبيل المثال المتنقلين
ذهابًّا وإيابًّا بصفةَّ يومية).

الهدف من التسجيل الرقمي للدخول وطريقة عمله
ما هو الهدف المراد تحقيقه من خالل التسجيل الرقمي للدخول؟
إنَّ رقمنة تسجيالت الدخول الخاصة بالمسافرين القادمين من مناطق الخطر ،والتي كانت إلى حد اآلن تُجرى بواسطة
بطاقات تعيين موقع المسافر ،من شأنها أن تُخفَّف العبء على كاهل مكاتب الصحة ،إذ تحصل تلك المكاتب بطريقةَّ سريعةَّ
وموثوقة على المعلومة بشأن َمن قد أقاموا في منطقة خطر ضمن حيز اختصاصها ويتعين عليهم الدخول في الحجر الصحي.
بهذه الطريقة ،يمكن وبصفةَّ أفضل تجنب نشوء ب َؤرَّ جديدة للعدوى عن طريق دخول األفراد إلى األراضي األلمانية.

كيف يعمل التسجيل الرقمي للدخول؟ من بإمكانه االطالع على بياناتي؟
ُدخلون المعلومات
يزور المسافرون القادمون الموقع اإللكتروني  https://www.einreiseanmeldung.deللتسجيل وي ِ
المتعلقة بإقاماتهم خالل العشرة أيام الماضية .إن َش ِملت هذه على منطقة من المناطق ال ُمصنفة على أنها منطقة خطر،
سيُطالَب المسافر بإعطاء بياناته الشخصية ومحالت اإلقامة ال ُمز َمعة خالل العشرة أيام األولى من دخوله للبالد ،وذلك بما
يُعا ِدل مدة الحجر الصحي اإللزامي أو كي يجري االتصال به من قبل الجهة ال ُمختصَّة .بعد إدخال جميع المعلومات الالزمة
بالكامل ،يحصل المسافر على ملف  PDFكتأكيد إلتمام التسجيل.
إن لم يكن المسافر قد أقام بمنطقة خطر خالل العشرة أيام األخيرة ،فستنتهي عملية التسجيل بصفةَّ ُمسبَقة ولن يتمَّ إصدار
مستند تأكيد.
يتمَّ اقتران ما يجري جمعه من بيانات للمسافرين القادمين بنا ًَّّء على محل اإلقامة المذكور بألمانيا آليًّا بالجهة ال ُمختصَّة (في
العادة تكون مكتب الصحة) وإتاحة تلك البيانات لهذه الجهة بصفةَّ حصريةَّ .تُنَّقَل البيانات مشفر َّةًّ ويجري محوها آليًّا بعد أربعة
عشر يو ًّما من الدخول.

أسجل نفسي؟
ي وقت يتعيَّن عل َُّ
في أ ُِّ
ي أن ِّ
يجب إجراء التسجيل قبل المغادرة ،حيث إنَّ إبراز مستند تأكيد يُثبِت إتمام التسجيل الرقمي للدخول (أو إفادة بديلة ُمعبأة
بالكامل في الحاالت االستثنائية) يُ ََّعدَّ شر ًّ
طا للنقل في حال ما إذا كنتم قادمين بالطائرة ،أو السفينة ،أو القطار ،أو الحافلة.

هل التسجيل أيضا واجب على القاصرين؟
التسجيل واجب على القاصرين.
ال ينبغي على رفقاء السفر القاصرين إجراء تسجيلهم الخاص ،بل يمكن إعطاء بياناتهم ضمن تسجيل الشخص الراشد
المسؤول والمرافق لهم في السفر.
على النقيض ،يتعين على القاصرين المسافرين بدون مرافق تعبئة استمارة خاصة بهم.

في حال وجود مشاكل تقنية
ماذا أفعل إن لم تكن عندي اإلمكانية الستخدام الكمبيوتر أو هاتفُ ذكي أو إن كان موقع التسجيل الرقمي
للدخول على اإلنترنت غير متاح؟
في حال ما إذا لم تتمكنوا من إجراء التسجيل الرقمي للدخول في الحاالت االستثنائية (على سبيل المثال ،بسبب عدم توفَّر ما
يلزم في ذلك من تجهيزَّ تقني أو من جراء عطلَّ فني في الموقع اإللكتروني) ،فأنتم ُملزَمون عوضًّ ا عن ذلك بتعبئة ما يُسمى
اإلفادة البديلة بالصيغة الورقية .يمكنكم تنزيل االستمارة المعنية عبر صفحة اإلنترنت التابعة للوزارة االتحادية للصحة
( https://www.bundesgesundheitsministerium.de/fileadmin/Dateien/3_Downloads/C/Coron
.)avirus/Infoblatt/2021/AR_MB.pdf
تُسلم اإلفادة البديلة ال ُمعبأة بالكامل


في حال الدخول من مناطق الخطر الواقعة بداخل منطقة الشين ِغن 1إلى الجهة ال ُمقدمة لخدمة النقل،



في حال الدخول من مناطق الخطر الواقعة بخارج منطقة الشين ِغن إلى الشرطة االتحادية ضمن إجراءات تفتيش
الدخول،



بغض النظر عن استخدامكم أليَّ من خدمات النقل إلى الشرطة االتحادية عند الطلب لدى مباشرتها لمهام حراسة
الحدود ،وذلك إن لم يكن قد تمَّ تسليمها إلى جهة النقل ال ُمستخدَمة.

في جميع الحاالت األخرى ،يُرجى منكم إرسال اإلفادة البديلة ال ُمعبأة بالكامل بعد دخول البالد مباشر َّةًّ على العنوان
التالي:

ولوكسمبورغ ،ومالطا ،وهولندا ،والنمسا ،وبولندا ،والبرتُغال ،والسويد ،وسلوفاكيا،
1بلجيكا ،والدنمارك ،وألمانيا ،وإستونيا ،وفِنلندا ،وفرنسا ،واليونان ،وإيطاليا ،والتفيا ،ولِتوانيا،
ِ
وسلوفينيا ،وإسبانيا ،وجمهورية التشيك ،وهنغاريا ،وكذلك أيسلندا ،وليشتِنشتاين ،والنرويج ،وسويسرا.

Deutsche E-POST Solutions GmbH
Aussteigekarte
69990 Mannheim
ستُحال إفادتكم البديلة إلى الجهة المعنية صاحبة االختصاص.
تقع مسؤولية الحصول على اإلفادة البديلة (أي المسؤولية في التنزيل والطباعة) على عاتق المسافرين القادمين.
يُرجى منكم استخدام الخط الساخن الخاص بالتسجيل الرقمي للدخول على رقم ( +49 30 2598 4363األلمانية
واإلنجليزية) لجميع المشكالت واألعطال الفنية.
الخط الساخن ُمتاحَّ من االثنين إلى األحد من الساعة السابعة صبا ًّحا وحتى الساعة السادسة مسا ًَّّء (بتوقيت وسط أوروبا/
بالتوقيت الصيفي لوسط أوروبا).

إجراءات التفتيش
هل يس َمح باصطحابي دون إجراء التسجيل الرقمي للدخول؟
إن لم تنطبق عليكم أحد االستثناءات المذكورة أعاله ،فال يُس َمح بنقلكم بدون تعبئة تسجيل رقمي للدخول .يترتب ذلك على
مرسوم الدخول الخاص بفيروس كورونا ( .)BAnz AT 13.01.2021فبموجبه ،ال يُس َمح لشركات النقل باصطحاب أية
أشخاص ليس بوسعهم إبراز إما مستند تأكيد يُثبِت إتمام التسجيل الرقمي للدخول أو إفادة بديلة ،وال يُحتَسبون ضمن
االستثناءات المذكورة أعاله.
يُرجى منكم مراعاة ما يلي :إن تبين عدم صحة البيانات ال ُمدلى بها ،فال يتوفر لدى المسافر المعني تسجيل دخول َُّمعبأ بالشكل
القانوني .ال يُس َمح لشركات النقل باصطحابكم في هذه الحالة.

من الذي يتح ُقَّق مما إن كان التسجيل الرقمي للدخول قد ت َُّم إجراؤه؟
إنَّ الجهات ال ُمقدمة لخدمات النقل ،وطالما أنها ال تدخل ضمن وسائل المواصالت العامة المحليةُ ،ملزمة قبل نقلها للمسافرين
القادمين بالتحقَّق مما إن كان بوسعهم تقديم مستند تأكيد يُثبِت إتمام التسجيل الرقمي للدخول بنجاح (بالنسبة لشركات السكك
الحديدية وشركات النقل البحري على المسافات القصيرة ،فيمكن لها إجراء التفتيش المعني أيضًّ ا أثناء نقلها للركاب) .سيتمَّ في
ذلك التحقق مما إن كانت بياناتكم الشخصية ال ُمدلى بها معقولة ،وال يجوز أن يتمَّ النقل في حال بيان عدم صحة البيانات.
في حال ما إذا كنتم قادمين من منطقة خطر تقع بخارج منطقة الشين ِغن ،2فيتعين إبراز مستند التأكيد الذي يُثبِت إتمام التسجيل
الرقمي للدخول عند الطلب ضمن إجراءات تفتيش الدخول (والتي عاد َّةًّ ما تقوم بها الشرطة االتحادية).
بغض النظر عن استخدامكم أليَّ من خدمات النقل ،قد تَطلُب منكم الجهة ال َمنوط بها التفتيش الشرطي على حركة المرور
العابرة للحدود (في العادة تكون الشرطة االتحادية) في طور مباشرتها لمهام حراسة الحدود تقديم مستند التأكيد الذي يُثبِت
ولوكسمبورغ ،ومالطا ،وهولندا ،والنمسا ،وبولندا ،والبرتُغال ،والسويد ،وسلوفاكيا،
2بلجيكا ،والدنمارك ،وألمانيا ،وإستونيا ،وفِنلندا ،وفرنسا ،واليونان ،وإيطاليا ،والتفيا ،ولِتوانيا،
ِ
وسلوفينيا ،وإسبانيا ،وجمهورية التشيك ،وهنغاريا ،وكذلك أيسلندا ،وليشتِنشتاين ،والنرويج ،وسويسرا.

إتمام التسجيل الرقمي للدخول بنجاح .يشمل ذلك ،على سبيل المثال ،حاالت الدخول عن طريق البر ،حيث تقوم الشرطة
االتحادية بإجراء عمليات تفتيشَّ عشوائي بالمناطق القريبة من الحدود.

ما الذي يسري عند دخول البالد بالسيارة؟
يسري واجب التسجيل الرقمي للدخول بغض النظر عن وسيلة المواصالت ال ُمستَخدمة في دخول البالد ،وبالتالي أيضًّا عند
الدخول بالسيارة.
قد تقوم الجهة ال َمنوط بها التفتيش الشرطي على حركة المرور العابرة للحدود (في العادة تكون الشرطة االتحادية) بإجراء
عمليات تفتيشَّ عشوائي بالمناطق القريبة من الحدود وبطلب تقديم مستند التأكيد.

