تعلﯾمات الدخول والعودة إلى شلﯾسفﯾغ ھولشتاﯾن
ما الذي ﯾتعﯾن على المسافرﯾن النظر فﯾﮫ؟
إذا كنت ترغب في دخول جمﮭورﯾة ألمانﯿا ا تحادﯾة عن طرﯾق طﯿاران من الخارج )من أي بلد أجنبي ولﯿس فقط من مناطق الخطر ا جنبﯿة(،
فأنت ملزم بتقدﯾم فحص كورونا سالبة في شكل مكتوب أو إلكتروني باللغة ا لمانﯾة أو ا نجلﯾزﯾة أو الفرنسﯾة إلى الناقل قبل المغادرة إلى الخارج .ﯾجب أن
تحمل نتﯾجة ا ختبار معك عند الوصول وتقدﯾمﮭا عند مراقبة الحدود عند الطلب .ﯾجب أن ﯾستوفي ا ختبار الذي ﯾقوم علﯾﮫ ا ختبار متطلبات معﮭد روبرت
ا ختبار ھو أن تدفع من ﯾجب ان تدفع تكالﯾف ا ختبار أبنفسكhttps://www.rki.de/covid-19-tests. .كوخ ،الذي ﯾتم نشره على ا نترنت.
ﯾمكن للناقل أﯾضا أن ﯾقدم لك عرض اختبار المقابلة .بدون كورونا سالبة
بأن ﯾت م العزلعلى مسؤولﯾتك الخاصة
ضاً أ ن ت مترقﯾة .ﯾج
ب أﯾ
ج ة اختبارإﯾجا بﯾة،ﯾج
ت نت ﯾ
اكان
وفقا للوائح المحلﯾة .و تتأثر التزامات ا ختبار ا ضافﯾة و تزال سارﯾة .ﯾمكنك العثور على مزﯾد من المعلومات حول ھذا أدناه
ن ا لعثورعلى المناطق
ل.ﯾمك
ح ددةحا لﯾ ًا أو منطقةعا لﯾ ة اصابةفيوقت الخدو
طقةخ طرةم
نم ن
تق ادمًام
جىمعرفةما إ ذاك ن
ﯾر
ا جنبﯾة المعنﯾة على الموقع ا لكتروني لمعﮭد روبرت كوخ.
)(https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogebiete_neu.html
ﯾرجى م حظة ما ﯾلي :إذا لم تنطبق أي استثناءات علﯾك
اللوائح التالﯾة إلزامﯾة:

ى شلﯾسفﯾغ ھولشتاي
خطر اج نبﯾةإ ل
ق ال
نمناط
ج رً اأوعائ دً ا م
،فأنت تع تبرمﮭا

عملﯾة التسجﯾل
قبل دخول الب د ،ﯾجب علﯾك التسجﯾل على شبكة ا نترنت تحت الموقعwww.einreiseanmeldung.de
اترك تفاصﯾل ا تصال الخاصة بك ھناك ،وقدم معلومات حول رحلتك وحالتك الصحﯾة .ثم ستتلقى تأكﯾدا والذي ﯾجب أن تحمل معك عند الدخول .عند
ن،قمبتقدﯾمﮫ إلى
لخ ارجمنطقةشنغ
خو
ت تستخدم واحد ًا (،وعند الد
ىشركة النقل)إذاك ن
ﯾدإ ل
السلطة المختصة عند الدخول .إذا لم تنجح عملﯾة تسجﯾل الدخول أو لم تكن ممكنة بالنسبة لك ،فﯾمكن ملء تسجﯾل بدﯾل مكتوب في النموذج المتاح ھنا
https://www.bundesgesundheitsministerium.de/fileadmin/Dateien/3_Downloads/C/Coronavirus/Infoblatt/Anlag
e_2_Ersatzmitteilung.pdf.
ﯾجب أﯾضا أن تقدم النموذج المم عند الطلب عند الدخول.

ا ختبار ا جباري
ى اطفال دون سن
كورون ا .ﯾُع ف
السادسة من ا ختبار.
إذا كنت مسافرا من منطقة خطر أو كنت في منطقة عالﯾة الخطورة التي لﯾست منطقة معدل ا صابة عالﯾة أو فﯾروس متغﯾر في  10أﯾام قبل الدخول ،ﯾجب
إجراء ا ختبار بعد دخولك إلى البلد والسماح لك بمغادرة
علﯾك تقدﯾم اختبار الﮭالة السلبﯾة في موعد ﯾتجاوز  48ساعة بعد دخول الب د .ﯾمكنك
الحجر الصحي.
 إذا كنت تدخل من منطقة خطر أو كنت في منطقة معرضة لخطر ا صابة بالفﯾروس في العشرة أﯾام السابقة للدخول  ،ﯾجب أن ﯾكون لدﯾك اختبار كوروناسلبي عند الدخول .ﯾجب أن ﯾتم أخذ مسحة ا ختبار قبل وصولك بأكثر من  48ساعة .ﯾجب أن تحمل نتﯾجة ا ختبار معك عند دخول البلد
ﯾجب أن تكون نتﯾجة ا ختبار متاحة على الورق أو في مستند إلكتروني باللغة ا لمانﯾة أو ا نجلﯾزﯾة أو الفرنسﯾة وﯾجب تقدﯾمﮭا إلى إدارة الصحة المسؤولة
عند الطلب في غضون عشرة أﯾام من الدخول.
ﯾجب أن ﯾفي ا ختبار الذي ﯾستند إلﯾﮫ بمتطلبات معﮭد روبرت كوخ  ،المنشور على ا نترنت على https://www.rki.de/covid-19-tests

الحجر الصحي
 ...بعد دخول الب د ،ﯾجب على
انتقل مباشرة إلى منزلك أو إلى مكان آخر مناس
البقاء في الحجر الصحي لمدة عشرة أﯾام في المنزل أو في سكن مناسب .إذا كنت قد دخلت من منطقة متغﯾر فﯾروس ،ﯾتم-
تطبﯾق شرط العزل لمدة ً 14ا .وخ ل ھذه الفترة ،ﯾجوز أن ﯾستقبل ا شخاص الذﯾن ﯾنتمون إلى المنزل أي .زﯾارة
ي.
صح
حجر ا ل
حلﯾ ةفورًاخل فترة ال
ح ة الم
دارة الص
-

الصحي الحجر تقصﯾر :ا حتمال
أن ﯾجب ثم) فﯾروس متغﯾر منطقة من ولﯾس ا صابة عالﯾة منطقة أو ا جنبﯾة الخطر منطقة من مسافرا كنت إذا فقط ممكن ھو الصحي الحجر من تقصﯾر
ﯾجب (.ﯾوما  14لمدة الصحي الحجر في تبقى
إدخال من أﯾام عشرة قبل فﯾروس متغﯾر منطقة في ﯾكون أن
قد .سالبة اختبار نتﯾجة لدﯾك ﯾكون أن ﯾجب الظروف ،ھذه في أﯾام  10لمدة الفحص لتقصﯾر

.ألمانﯾا إلى دخولك من أﯾام خمسة بعد إ ا ختبار إجراء ﯾتم
الغرض لﮭذا الصحي الحجر ترك ﯾمكنك
آخر اختبار إجراء ﯾجب الصحي ،الحجر لتقصﯾر .الصحي الحجر بتقصﯾر لﮫ صلة
 -ﯾمكنك إجراء ھذا ا ختبار من قبل طبﯾبك العام أو في مركز ا ختبار

بقلﯾل بعده أو الدخول قبل ا لزامي ا ختبار -و

أو مستضد سرﯾع اختبار إجراء  -ﯾمكن أو الدنماركﯾة أو ا نجلﯾزﯾة أو ا لمانﯾة باللغة إلكتروني مستند في أو الورق على ا ختبار نتﯾجة تكون أن ﯾجب
fdgfبس اختبار
– الصحﯾة السلطات إلى تقدﯾمﮭا ﯾتم وأن الدخول ،بعد ا قل على أﯾام  10لمدة ا ختبار نتﯾجة تبقى أن ﯾجب
الطلب عند المحلﯾة
اختبار إجراء منك ﯾطلب الصحي ،الحجر مغادرة بعد حتى ذلك ،إلى با ضافة .ا ختبار نتﯾجة تتوفر حتى الصحي الحجر التزام ﯾنطبق :مﮭم  -ذدذد
 fسوف بالسارس ا صابة عراض دخولﮫ من أﯾام عشرة بعد التاجي للفﯾروس
COV-2
: www.schleswig-holstein.de/coronavirus-einreiseزﯾارة ﯾرجى المعلومات ،من لمزﯾد .
الصحة مجلس بﮭا ﯾأمر التي أو طبﯾا المطلوبة ا ولوﯾة وتعطى .العائدﯾن اختبار لﮭم ق ّ

الغرامات
تخضع مخالفات اللوائح للغرامات وﯾمكن التحقق منﮭا من قبل السلطات.
ومًا 500 :إلى  10.000ﯾورو
 عدم الذھاب مباشرة إلى منزلك أو إلى مسكن مناسب بعد دخول البلد 150 :إلى  3000ﯾورو استقبال الزوار رغم الحجر الصحي 300 :إلى  5.000ﯾورو عدم التبلﯾغ فورا إلى إدارة الصحة المحلﯾة إذا ظﮭرت ا عراض بعد ذلك خ ل فترة الحجر الصحي 150 :إلى  2.000ﯾوروت التزام ا ختبار
ب أوإذا انتﮭ ك
ل المكتو
سجﯾ ل البد ﯾ
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لعبر بوا بة الدخول قبلد
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استثناءات )ھذه فقط نموذجﯾة ولﯾست كاملة(
تنطبق ا ستثناءات علﯾك فقط إذا لم تكن لدﯾك أعراض تشﯾر إلى ا صابة بفﯾروس SARS-CoV-2
)فقدان حاسة الشم أو التذوق  ،والحمى  ،والسعال  ،وسﯾ ن ا نف( وأنت تسافر من منطقة عالﯾة ا صابة بالفﯾروس.
في حالة ظﮭور اعراض ا صابة بالمرض  ,SARS-CoV-2ﯾحب علﯾك ا تصال بإدارة الصحة المحلﯾة )باستثناء المارة(
سجﯾلو تحتاج إلى اختبار كورونا سلبي عند الدخول إذا كنت...
طرً ا لت
ض
تم
ولس
1
 ..ھي فقط قﯾد العبور في شلﯾسفﯾغ ھولشتاﯾن ؛ ثم علﯾك مغادرة أراضي الدولة مباشرة.
 ...الدخول من الدنمارك وبقﯾت في منطقة خطر أجنبﯾة أقل من  24ساعة أو ترغب فقط في دخول
ا راضي الفﯾدرالﯾة لمدة تصل إلى  24ساعة )ومع ذلك  ،ﯾنطبق ا ختبار ا لزامي إذا كانت الدنمارك
منطقة عالﯾة ا صابة(
 ادخل إلى شلﯾسفﯾغ ھولشتاﯾن لمدة أقل من  72ساعة من منطقة الخطر ا جنبﯾة وا قامة في شلﯾسفﯾغ ھولشتاﯾن بسبب زﯾارة أقارب من الدرجة ا ولى أوحق الدخول) .ومع ذلك  ،ﯾجب على ھؤ ء ا شخاص التسجﯾل( .ل قامة لمدة أو حضانة مشتركة أو الزوج أو الشرﯾك الذي ﯾنتمي إلى نفس المنزل
تزﯾد عن  72ساعة  ،ﯾجب تقدﯾم اختبار كورونا سلبي في موعد ﯾتجاوز  48ساعة بعد الدخول )ل ط ع على المتطلبات انظر النقطة (2
. (2ھولشتاي شلﯾسفﯾغ في الصحة وزارة إلى الدخول صفحة في علﯾﮭا العثور ﯾمكن أخر استثناءات
)(www.schleswig-holstein.de/coronavirus-einreise

