مرحبًا بكم في ألمانيا!
ال يزال هناك خطر إصابة بعدوى فيروس كورونا سارس-كوف .2-لكيال تُع ِّرضوا أنفسكم واآلخرين للخطرُ ،يُرجى التأكُد من
االمتثال للوائح وتدابير الحماية من العدوى التالية .إنُ ذلك من شأنه ضمان حمايتكم وحماية مُن حولكم من عاقبة اإلصابة
الخطيرة بمرض كوفيد 19-ومن التبعات المحتملة على المدى الطويل.

المحتوى






ي مراعاتها إثر دخولي للبالد؟
ما هي القواعد التي يتعيَّن عل ََّّ
ي مراعاته لدى إقامتي في ألمانيا؟
ما الذي ينبغي عل ََّّ
كيف يمكنني أن أحمي نفسي واآلخرين من العدوى؟
أين أ ِجدَّ مزيدًا من المعلومات؟
لماذا حصلت على رسالةَّ قصيرة ()SMS؟

ي مراعاتها إثر دخولي للبالد؟
ما هي القواعد التي يتعيَّن عل ََّّ
لقد اصطحبتم معكم إثبات تلقيح أو تعافي أو إجراء اختبار عند دخولكم للبالد وفقًا لألحكام السارية .األطفال دون سن  6أعوام
ليسوا بحاجة إلى إثبات.
في حال ما إذا كنتم قد أقمتم في منطقة خطورة عالية أو منطقة أنواع فيروسية خالل األيام األخيرة قبل دخولكم أراضي جمهورية
ألمانيا االتحادية ،فقد توجب عليكم تسجيل أنفسكم قبل الدخول عبر بوابة الدخول اإللكترونية على
.https://einreiseanmeldung.de
إن كانت أماكن إقامتكم األجنبية ال تزال ُمصنف ُةً على أنها مناطق خطورة عالية أو مناطق أنواع فيروسية عند دخولكم ألمانيا،
يجب عليكم مراعاة واجب البقاء في الحجر الصحي .التصنيفات الراهنة كمناطق خطر يمكنكم االطالع عليها على الصفحة
التالية.www.rki.de/risikogebiete :
إرشادات للمسافرين القادمين من مناطق أنواع فيروسية:
عند دخولكم للبالد ،سيكون بحوزتكم إثبات اختبار وفقًا للوائح يستند إلى اختبار يعمل عن طريق الكشف عن الحمض النووي
الً).
( PCRمث ُ
بعد وصولكم ،قد تصدر عن مكتب الصحة أوامر بإجراء اختبارات  PCRفي المطار أو بمكان العزل  /الحجر الصحي .برجاء
ضا على األشخاص ال ُملقحين والمتعافين .الحجر الصحي
مراعاة واجب البقاء في الحجر الصحي لمدة  14يو ًما ،والذي ينطبق أي ً
ال ُيُمكن تقصير مدته.
ما الذي يعنيه واجب البقاء في الحجر الصحي في حالتي؟
يعني الحجر الصحي أنُ عليكم التوجه بعد الوصول مباشر ُةً إلى البيت – أو إلى مرفقُ آخر لإلقامة في وجهة سفركم – وعزل
أنفسكم هناك .ال يُسمح لكم بمغادرة البيت أو الشقة وال بتلقي الزيارات .إنُ مخالفة قواعد الحجر الصحي يُعاقب عليها بغرامةُ
مالية!
كم تبلغ مدة الحجر الصحي؟
تبلغ مدة الحجر الصحي لدى اإلقامة المسبقة بمنطقة خطورة عالية بوجهُ عام عشرة أيام ،ولدى اإلقامة المسبقة بمنطقة أنواع
فيروسية أربعة عشر يو ًما.
ي الدخول في الحجر الصحي؟
أنا ملقَّح .هل الزال يتعيَّن عل ََّّ
في حال مناطق الخطورة العالية ،ينتهي الحجر الصحي في الوقت الذي تُر ِسلون فيه إثبات التلقيح الخاص بكم إلى المصلحة
المختصة عبر بوابة دخول جمهورية ألمانيا االتحادية على  .https://einreiseanmeldung.deألجل تحميل اإلثباتات،
ُيُرجى استخدام الرابط الشخصي ال ُمدرج في تأكيد التسجيل الخاص بالتسجيل الرقمي للدخول (مستند  .)PDFإذا كنتم قد أرسلتم
إثبات التلقيح فعليًا قبل دخول البالد ،فال تُلزمون بالدخول في الحجر الصحي.

في حال مناطق األنواع الفيروسية ،يجب عليكم الدخول في الحجر الصحي حتى لو كنتم تملكون إثبات تلقيح .يعود ذلك إلى كون
المتغيرات (األنواع) الفيروسية المقلقة والمنتشرة في مناطق األنواع الفيروسية يمكن أن تُسفِر بسبب التغيرات في خصائصها،
على سبيل المثال ،عن قابلية أكبر لالنتقال بالعدوى ،أو استجابة مناعية متغيرة ،أو مسار أكثر خطورة للمرض .ال يمكنكم تقصير
مدة الحجر الصحي بواسطة اختبار سلبي النتيجة.
بأن إثبات تلقيحكم يجب أن يكون مطابقًا للمعايير المذكورة على الموقع اإللكتروني الخاص بمعهد باول إيرليش
نحيطكم عل ًما ََّّ
(فيما يخص اللقاح المستخدَم ،وعدد الجرعات ،والجرعات التعزيزية ،والفترات الزمنية الفاصلة بين الجرعات) .المعلومات
الً تجدونها على.https://www.pei.de/impfstoffe/covid-19 :
األكثر تفصي َّ
ي الدخول في الحجر الصحي؟
أنا أملك إثبات تعافي .هل يجب عل ََّّ
في حال مناطق الخطورة العالية ،ينتهي الحجر الصحي في الوقت الذي يتمُ فيه إرسال إثبات تعافي إلى المصلحة المختصة عبر
بوابة دخول جمهورية ألمانيا االتحادية على  .https://einreiseanmeldung.deألجل تحميل اإلثباتاتُ ،يُرجى استخدام
الرابط الشخصي ال ُمدرج في تأكيد التسجيل الخاص بالتسجيل الرقمي للدخول (مستند  .)PDFإذا كنتم قد أرسلتم إثبات التعافي
فعليًا قبل دخول البالد ،فال تُلزمون بالدخول في الحجر الصحي.
في حال مناطق األنواع الفيروسية ،يجب عليكم الدخول في الحجر الصحي حتى لو كنتم تملكون إثبات تعافي .يعود ذلك إلى
كون المتغيرات (األنواع) الفيروسية المقلقة والمنتشرة في مناطق األنواع الفيروسية يمكن أن تُسفِر بسبب التغيرات في
خصائصها ،على سبيل المثال ،عن قابلية أكبر لالنتقال بالعدوى ،أو استجابة مناعية متغيرة ،أو مسار أكثر خطورة للمرض .ال
يمكنكم تقصير مدة الحجر الصحي بواسطة اختبار سلبي النتيجة.
بأن إثبات تعافيكم يجب أن يكون مطابقًا للمعايير التي يقوم معهد روبرت كوخ بنشرها على اإلنترنت تحت الرابط
نحيطكم عل ًما ََّّ
التالي.www.rki.de/covid-19-genesenennachweis :
ي الدخول في الحجر الصحي على الرغم من ذلك؟
معي اختبار بنتيجةَّ سلبية عند دخول البالد .هل يتعيَّن عل ََّّ
ن ع م  ،إن ل م ينطبق عليكم أحد الا س ت ث ن اءات (ان ظر أدن ا ه) .وم ع ذل ك  ،ي م ك نكم إن ه اء ال حجر ال صحي ق بل
األوا ن بواسطة إثبات اختبار آخر س ل بي النتيجة .ي ُ رجى مراعاة ف تر ة االن تظ ار .االختبار الذي يُستند إليه يجب أن
يكون قد تمُ إجراؤه بعد دخول البالد بخمسة أيام على األقل .ي جب ع ل يكم ت ح م يل ن ت يج ة االخ ت ب ار ال س ل ب ي ة ع بر
ب واب ة دخ ول جم هوري ة أل م ان ي ا االت ح ادي ة ع لى  ، https://einreiseanmeldung.deوعندها ي ن ت هي
ال حجر ال صحي.
هل هناك استثناءات من الحجر الصحي؟ هل يمكنني تقصير فترة االنتظار قبل االستناد إلى اختبار جديد كي يت ََّّم إعفائي من
الحجر الصحي؟
توجد استثناءات من واجب البقاء في الحجر الصحي في حاالت معينة .إذا انطبقت عليكم أحد تلك االستثناءات ،ال تُلزُمون
بالدخول في الحجر الصحي.
في حال ما إذ ا ك نتم ال ت ن درجون ت حت أحد االستثناءات ولستم ال متعافين وال ُملقحين ،فال ي م ك نكم من حيث المبدأ
إجراء اخ ت ب ار كي يتمُ إعفاؤكم من الحجر الصحي إال بعد دخول البالد بخمسة أيام على األقل .وم ع ذل ك  ،ه ن اك
ا س ت ث ن اءا ت م ع ي نة من ف تر ة االن تظ ار ه ذ ه .في تلك الحاالت ،يتمُ إعفاؤكم من ال حجر ال صحي بإثبات اخ ت ب ار
س ل بي النتيجة ق بل ان ت ه اء ف تر ة االن تظ ار .يتسنى ذلك ،على سبيل المثال ،بواسطة إثبات االختبار الذي توفر لديكم
عند دخولكم للبالد .تفضلوا بتحميل إثبات االختبار على بوابة الدخول اإللكترونية باستخدام الرابط الشخصي ال ُمدرج في تأكيد
التسجيل الخاص بالتسجيل الرقمي للدخول (مستند  .)PDFينتهي الحجر عندها بمجرد نجاح عملية التحميل .إذا كنتم قد حملتم
إثبات االختبار فعليًا قبل دخول البالد لدى بوابة الدخول اإللكترونية ،فال تُلزمون بالدخول في الحجر الصحي.
أمثلة على االستثناءات من واجب البقاء في الحجر الصحي





دخول منطقة الخطورة العالية أو ألمانيا بغرض العبور إلى وجهةُ أخرى
الً إليها
المتنقلون بكثرة عبر الحدود خرو ًجا من ألمانيا ودخو ُ
اإلقامات لمدة  24ساعة




الكوادر العاملة بالنقل (لدى اإلقامة لما يقل عن  72ساعة في حال مناطق األنواع الفيروسية)
اإلقامة لمدة تصل إلى  72ساعة بغرض زيارة أقرباء من الدرجة األولى (ال يسري في حال مناطق األنواع الفيروسية)

أمثلة على االستثناءات من فترة االنتظار (ال تسري في حال مناطق األنواع الفيروسية):





اإلقامات الضرورية بغرض العمل أو التدريب المهني أو الدراسة لما يصل إلى خمسة أيام
زيارات األقرباء من الدرجة الثانية (على سبيل المثال ،األخوة ،أو األحفاد ،أو األجداد)
الفعاليات الثقافية والرياضية

يمكنكم االطالع على قائمة بجميع االستثناءات ومزيدُ من المعلومات حول مرسوم الدخول الخاص بفيروس كورونا على الرابط
التاليhttps://www.bundesgesundheitsministerium.de/coronavirus-infos-reisende/faq-tests- :
einreisende.html
ما الذي يسري على األطفال؟
ينتهي الحجر الصحي لألطفال الذين تقل أعمارهم عن  6أعوام في حال مناطق الخطورة العالية تلقائيًا بعد دخول البالد بخمسة
ي إثبات.
أيام ،وما من حاجة إلى إرسال أ ُِّ
هل يمكنني الخروج من الحجر الصحي إن لم تَعد المنطقة منطقة عالية الخطورة أو منطقة أنواع فيروسية بعد دخولي؟
درج ة كمنطقة خطر
ي ن ت هي ال حجر ال صحي ت ل ق ائ ًّي ا ب مجر د أن َّ ال م نط ق ة ال م ع ن ي ة ل م ت َ ُع د ُم
َ
على ( www.rki.de/risikogebieteما يُسمى بالخروج من القائمة).

ما ال ذي ي ن ب غي ع ل َّي م راع ات ه ل دى إق ام تي ف ي أل م ان ي ا ؟
قاعدة  3Gالسارية في جميع أنحاء ألمانيا (ملقَّح ،متعافي ،خاضع لالختبار) وواجب ارتداء الكمامة في وسائل النقل العامة
المحلية ومواصالت المسافات الطويلة
في جميع أنحاء ألمانيا ،يُسمح لكم باستخدام وسائل النقل الجوي ،ووسائل النقل العامة المحلية ،ومواصالت المسافات الطويلة فقط
إن كنتم ُملقحين ،أو متعافين ،أو خاضعين لالختبار (وفقًا ألحكام المرسوم االستثنائي الخاص بتدابير الحماية من اإلصابة بمرض
كوفيد .)19-يُستثني من ذلك طلبة وطالبات المدارس خارج أيام العطلة المدرسية وكذلك النقل بواسطة سيارات األجرة.
الً عن ذلك ،يتعين ارتداء قناع تنفس (كمامة  FFP2أو ما شابه) أو كمامة وجهُ طبية (غطاء للفم واألنف) أثناء النقل .ال ينطبق
فض ُ
واجب وضع الكمامة على كلُ من




األطفال الذين لم يبلغوا بعد سن السادسة،
األشخاص الذين ال يمكنهم ارتداء قناع تنفس أو كمامة وجهُ طبية بموجب شهادة طبية بسبب معوقات صحية ،أو مرض
مزمن ،أو إعاقة،
الصم وضُعاف السمع واألشخاص الذين يتواصلون معهم ،وكذلك مرافقيهم.

ما هي قواعد الحماية من العدوى التي تسري في واليتي االتحادية؟
ُي رجى م ن ك م االستعالم عن قواعد الحماية من العدوى الخاصة بوالي ت ك م االت ح ادي ة .تقوم والي تكم االتحادية
بوضع ل وائ ح ال ح م اي ة م ن ال ع دوى ذا ت ال ص ل ة ب إق ام تكم وبالحياة اليومية .س تج دون فيها  ،ع لى س ب يل
ال م ث ال  ،أحكا ًما متعلقة ب األم اكن ال تي يتوجب فيها ارت دا ء الكمامة  ،وال ح اال ت ال تي ي جب ف ي ه ا ت ق دي م
إثبات تلقيح أ و ت ع اف ي أ و إجراء اختبار ،وت داب ير ال ح م اي ة م ن ال ع دوى ال تي ي جب م راع ات ه ا ع ن د الذهاب إلى
مط ع م أ و حضور فعالية ت رف ي هية.
ي وص ل ك م ال راب ط ال ت ال ي إل ىال ص فح ات اإلل

ك ترون ي ة ال ت اب ع ةل لوالي

ات االت

ح ادي ة:

https://www.bundesregierung.de/breg-de/themen/coronavirus/corona-bundeslaender-1745198

يُطبق ق ان ون ال ح م اي ة م ن ال ع دوى من ق بلال والي ات االتحادية .ي َ ح ِ ق ُّ ل لوالي ات االتحادية وضع ل وائ ح
ل واليةُ على حدة م ن خ الل ال مرا س ي م ال ق ان ون ي ة .ل ذا  ،ق د تكون هناك
ال ح م اي ة م ن ال ع دوى السارية في ك ُِّ
اختالفات طفيفة على صعيد ق واع د ال ح م اي ة م ن ال ع دوى من والي ة ٍ ات ح ادي ة ٍ لأخ رى .ي ج ت مع رؤس اء
حكوم ات ال والي ات االتحادية بشكلُ دوري للت نس يق بشأن إج راءا ت ال ح م اي ة من ال ع دوى .الهدف من ذلك هو
السعي إلى تفعيل ق واع د ٍ ُُموحُدة ف ي أل م ان ي ا بقدر المستطاع ع لى ال رغ م م ناالخ ت الف ات اإلق ل ي م ي ة في
أحداث العدوى.

ك يف ي م ك ن ني أ ن أح مي ن فسي واآلخ ري ن من ال ع دوى؟


احموا أنفسكم واآلخرين من خالل تقليل االتصاالت االجتماعية واتباع التدابير األساسية للحماية والنظافة الصحية.
حافظوا على مسافة  1.5متر واغسلوا أيديكم جيدًا وبصفةُ دورية .حيثما ضاق المكان في الحياة اليومية ،عليكم وضع
كمامة .ال تنسوا تهوية األماكن المغلقة بانتظام.



في حال ظهور أية أعراض مرضية نموذجية لإلصابة بفيروس كورونا (ومن ضمنها السعال ،والحمى ،والرشح،
واضراب حاسة التذوق أو الشمُ) ،يُرجى التوجه هاتفيًا إلى طبيبة أو طبيب األسرة ال ُمعالِج لكم أو االتصال بخدمة
األطباء المناوبين ( /www.116117.deرقم الهاتف .)116117 :تفضلوا بالذهاب إلى سكنُ مالئم وبعزل أنفسكم
وعدم تلقي أية زيارات.



يُرجى استخدام تطبيق التحذير من فيروس كورونا ( .)https://www.coronawarn.app/en/يقوم التطبيق
بإخطاركم إن كنتم قد اجتمعتم بأشخاص مصابين بعدوى فيروس كورونا سارس-كوف ،2-ويوصيكم بقواعدُ سلوكيةُ
مهمة.

أجدَّ مزيدًا من المعلومات؟
أين ِ


المعلومات الشاملة بخصوص قواعد السلوك والتوصيات السلوكية للوقاية من اإلصابة بمرض كوفيد 19-تُوفِّرها لكم
ضا ُمف ِّوضة شؤون االندماج بالحكومة االتحادية بالعديد من اللغات:
أي ً
https://www.integrationsbeauftragte.de/ib-de/amt-und-person/informationen-zumcoronavirus



تجدون هنا أجوبة على األسئلة األكثر شيوعًا بخصوص مرسوم الدخول الخاص بفيروس كورونا:
https://www.bundesgesundheitsministerium.de/coronavirus-infos-reisende/faq-testseinreisende.html

لماذا حصلت على رسالةَّ قصيرة ()SMS؟
منذ األول من آذار /مارس  ،2021يبعث مش ِّغلو شبكات الهواتف المحمولة بمعلوماتَّ راهنة صادرة عن الحكومة االتحادية
فيما يخص فيروس كورونا للمسافرين الوافدين للبالد عبر رسالةَّ قصيرة ،وذلك على قاعدة المادة  36الفقرة  10الجملة 1
رقم  3من قانون الحماية من العدوى باالقتران مع المادة  12من مرسوم دخول البالد الخاص بفيروس كورونا .يُنفذ إر س ال
ال رس ائ ل ال قص ير ة ( )SMSمن ق بل مش غلي ش بكات الهواتف ال محمولة .من أج ل تجنب تلقياأل شخ اص لرسالة
كورونا القصيرة أكثر من مرة (ع لى س ب يل ال م ث ال ،األ شخ اص ال ذي ن ي ع يشون ب ال قرب من ال ح دو د)  ،قام
مش غ لوش ب ك ات الهواتف ال محمولة بتفعيل ف تر ة حجب ت ق ن ية ب ح يث ال ي ت م إر س ال الرسالة القصيرة عدة مرات
ف ي الأ س بوع الواحد.
المزيد من المعلومات حول حماية البيانات تجدونه على:
https://www.bundesgesundheitsministerium.de/coronavirus-infos-reisende/einreisesms/datenschutzhinweise.html

