اط عات در مورد سفر و بازﮔشت بﮫ اﯾالت شلسوﯾﮓ ھولشتاﯾن
ﭼﮫ موضاعاتﯽ را مسافرﯾن باﯾد رعاﯾت ﮐنند
اﮔر با ھواﭘﯾما قصد بازﮔشت بﮫ المان را دارﯾد )اﯾن شامل ھمﮫ ﮐشورھا مﯾشود نﮫ فقط ﮐشورھای با رﯾسﮏ با ( موظفﯾد بﮫ مقامات خارجﯽ تست منفﯽ
ﮐرونا را قبل از ﭘرواز نشان دھﯾد .ﯾا ﮔواھﯽ ﮐتبﯽ وﯾا بﮫ صورت الﮑترونﯾﮏ بﮫ زبانﮭای المانﯽ  ،انﮕﯾسﯽ و ﯾا فرانسﮫ .اﯾن ﮔواھﯽ را حتمن ھمراه خود
داشتﮫ باشﯾد تا ھنﮕام ورود بﮫ المان ،در صورت ﮐنترل در مرز بتوانﯾد انرا نشان دھﯾد .اﯾن تست باﯾد تحت شراﯾط موسسﮫ رابرت ﮐوخ صورت ﭘذﯾرفتﮫ
باشد .اﯾن شراﯾط زﯾر ادرس اﯾنترنتﯽ
 https://www.rki.de/covid-19-testsمنتشر شده است .ھزﯾنﮫ تست را باﯾد خودتان بﭘردازﯾد .شرﮐت مسافربری ممﮑن است اﯾن تست را بﮫ شما
عرضﮫ ﮐند .بدون ﯾﮏ تست منفﯽ ﮐرونا شرﮐت مذبور حق ندارد شمارا سوار ﮐند .درصورتﯽ ﮐﮫ تست شما مثبت باشد نﯾز نمﯾتوانﯾد بﮫ سفر خود ادامﮫ
دھﯾد .در اﯾن صورت قرنطﯾﮫ شخصﯽ با مسولﯾت خودتان و طبق مقررات ﮐشور مزبور باﯾد انجام ﭘذﯾرد .تست ھای بﯾشتر بدون توجﮫ با اﯾن
امرضرورﯾست  .در ﭘﯽ اط عات بﯾشتر خواھد امد.
لطفن قبل از سفر در ﮐشوری ﮐﮫ اقامت دارﯾد خودتان را مطلع ﮐنﯾد اﯾا دران ﮐشور رﯾسﮏ با بﮫ خاطر تعداد زﯾاد بﯾماری وجود دارد و ﯾا جزو
ﮐشورھاﯾﯾست ﮐﮫ در ان وﯾروس جﮭش ﯾافتﮫ شناساﯾﯽ شده است .اط عات مربوط بﮫ اﯾن ﮐشورھا و نواحﯽ ،در صفحﮫ اﯾنترنتﯽ زﯾر قابل بازﯾد ھستند.
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogebiete_neu.html
لطفن توجﮫ فرماﯾﯾد ,در صورت عدم استثنا در مورد شما  ،برای سفر و ﯾا مراجعت بﮫ اﯾالت شلسوﯾﮓ ھولشتاﯾن موظف بﮫ رعاﯾت مقررات زﯾر مﯾباشﯾد

طرﯾقﮫ ثبت نام
قبل از سفر بﮫ المان باﯾد از طرﯾق اﯾنترنت بﮫ ادرس زﯾر ثبت نام ﮐنﯾد
www.einreiseanmeldung.de
در انجا مشخصات خود را وارد نماﯾﯾد ،ھمﯾنطور اط عات راجع بﮫ سفر و س مﯽ خود .ﭘس از ان شما ﯾﮏ تاﯾﯾد درﯾافت مﯾﮑنﯾد ﮐﮫ باﯾد ھنﮕام ورود
ھمراه خود داشتﮫ باشﯾد .در صورتﯾﮑﮫ در محدوده شنﮕن ھستﯾد باﯾد اﯾن تاﯾﯾد را بﮫ مسولﯾن نشان دھﯾد )در صورتﯽ ﮐﮫ از وساﯾل نقلﯾﮫ عمومﯽ استفاده
مﯾﮑنﯾد( ودر صورتﯽ ﮐﮫ خارج از محدوده شنﮕن بﮫ سر مﯾبرﯾد باﯾد ھنﮕام ورود بﮫ مقامات مربوطﮫ نشان دھﯾد .در صورتﯽ ﮐﮫ برای ثبت الﮑترونﯾﮏ
دﭼار مشﮑل شوﯾد ودسترسﯽ بﮫ ان را ندارﯾد  ،مﯾتوانﯾد از فرمﮭای ﮐتبﯽ ثبت استفاده ﮐنﯾد .اﯾن فرمﮭا را مﯾتوانﯾد بﮫ ادرس زﯾر استخراج ﮔنﯾد
https://www.bundesgesundheitsministerium.de/fileadmin/Dateien/3 Downloads/C/Coronavirus/Info
اﯾن فرم را باﯾد ﭘر ﮐرده و ھنﮕام ورود بﮫ مقامات مسول نشان دھﯾد blatt/Anlage 2 Ersatzmitteilung.pdf

الزام برای تست
بﮫ عنوان مسافری ﮐﮫ از ﮐشورھای با رﯾسﮏ با  ،با تعداد با ی مبت ﯾان و وﯾروس جﮭش ﯾافتﮫ وارد مﯾشوﯾد ملزم بﮫ دادن تست ﮐرونا ھستﯾد .ﮐودﮐان
زﯾر شش سال از اﯾن الزام مثتثنا ھستند.
• از ﮐشوری وارد مﯾشود ﮐﮫ جزو ﮐشورھای رﯾسﮏ ھستند و ﯾا در ده روز ﮔذشتﮫ در ﮐشوری بﮫ سر بردﯾد ﮐﮫ جزو ﮐشورھای با تعداد با ی
مبت ﯾان نﯾستند و ﯾا ان ﮐشور جزو ﮐشورھای وﯾروس جﮭش ﯾافتﮫ ھستند ،باﯾد حداﮐثر  ۴٨ساعت ﭘس از ورود تست منفﯽ ﮐرونا را نشان
دھﯾد .اﯾن تست را مﯾتوانﯾد ﭘس از ورود بﮫ انجام برسانﯾد و برای اﯾن منظور مﯾتوانﯾد محﯾط قرنطﯾنﮫ را ترک ﮐنﯾد
• از ﮐشوری وارد مﯾشوﯾد و ﯾادر ده روز ﮔذشتﮫ در ﮐشوری بﮫ سر بردﯾد ﮐﮫ جزو ﮐشورھای رﯾسﮏ ھستند و تعداد مبت ﯾان با دارد و ﯾا
منطقﮫ ای با وﯾروس جﮭش ﯾافتﮫ بﮫ شمار مﯾرود  ،باﯾد حتمن ھنﮕام ورود تست منفﯽ ﮐرونا را ھمراه داشتﮫ باشد .اﯾن تست منفﯽ باﯾد حد اﮐثر
 ۴٨ساعت قبل از ورود شما بﮫ ﮐشور انجام شده باشد .نتﯾجﮫ اﯾن تست را باﯾد ھمراه خود داشتﮫ باشﯾد.
نتﯾجﮫ اﯾن تست منفﯽ باﯾد بﮫ صورت ﮐتبﯽ و ﯾا الﮑترونﯾﮑﯽ  ،بﮫ زبانﮭای المانﯽ ﯾا انﮕلﯾسﯽ و ﯾا فرانسﮫ تاﯾﯾد شده باشد .شما موظفﯾد اﯾن تاﯾﯾدﯾﮫ را در
مدت ده روز بﮫ مقامات اداره س متﯽ محل سﮑونتتان نشان دھﯾد .ھمانطور ﮐﮫ قبلن نﯾز ذﮐر شد  ،اﯾن تست باﯾد طبق شراﯾطﯽ ﮐﮫ انﯾستﯾتوی رابرت ﮐوخ
تعﯾﯾن ﮐرده انجام شده باشد .اﯾن شراﯾط در ادرس اﯾنترنتﯽ زﯾر ذﮐر شده اند
https://www.rki.de/covid-19-test

قرنطﯾنﮫ
مواردی ﮐﮫ باﯾد ﭘس از ورود مراعات ﮐنﯾد
• مستقﯾمن بﮫ منزل ﯾا محل سﮑونتتان بروﯾد
• در منزل و ﯾا محل سﮑونتتان ده روز را در قرنطﯾنﮫ بﮕذرانﯾد .اﮔر از منطقﮫ ای با وﯾروس جﮭش ﯾافتﮫ مﯽ اﯾﯾد باﯾد  ١۴روز در قرنطﯾنﮫ
بمانﯾد .در اﯾن مدت با ھﯾﭻ ﮐس ﮐﮫ بﮫ افراد خانواده تعلق ندارد نباﯾد م قات ﮐنﯾد
• در صورت مشاھده ع ﯾمﯽ ﮐﮫ احتمال ابت بﮫ وﯾروس ﮐرونا را نشان مﯾدھد ،در مدت قرنطﯾنﮫ فورن بﮫ اداره تندرستﯽ محل اقامتتان اط ع
دھﯾد.

امﮑان ﮐوتاه ﮐردن قرنطﯾنﮫ
امﮑان ﮐوتاه ﮐردن زمان قرنطﯾنﮫ در صورتﯾست ﮐﮫ شما از ﮐشوری دارای رﯾسﮏ مسافرت مﯾﮑنﯾد و ﯾا ﮐشوری ﮐﮫ دارای تعداد زﯾاد مبت ﯾان است اما
منطقﮫ ای با وﯾروس جﮭش ﯾافتﮫ نﯾست )بﮫ ھر حال باﯾد  ١۴روز در قرنطﯾنﮫ بمانﯾد .ھمﭼنﯾن نباﯾد ده روز قبل از سفرتان در منطقﮫ ای با وﯾروس جﮭش
ﯾافتﮫ اقامت داشتﮫ باشﯾد.
ﮐوتاه ﮐردن قرنطﯾنﮫ ده روزه زمانﯽ مﯾسر است ﮐﮫ تست ﮐرونا را داده و نتﯾجﮫ ان منفﯽ باشد .اﯾن تست را مﯾتوانﯾد حد اقل ﭘنج روز ﭘس از ورودتان بﮫ
المان انجام دھﯾد .برای انجام تست اجازه دارﯾد محل سﮑونتتان را ترک ﮐنﯾد .بدﯾن ترتﯾب فقط باﯾد  ۵روز را در قرنطﯾنﮫ بﮫ سر برﯾد و فقط زمانﯽ ﮐﮫ
نتﯾجﮫ تست شما منفﯾست مﯾتوانﯾد قرنطﯾنﮫ را ترک ﮐنﯾد.
التزام دادن تست قبل از انجام سفرارتباطﯽ بﮫ ﮐوتاه ﮐردن قرنطﯾنﮫ ندارد بلﮑﮫ برای ﮐوتاه ﮐردن زمان قرنطﯾنﮫ باﯾد ﯾﮏ تست دﯾﮕر ﮔرفتﮫ
•
شود.
• اﯾن تست را مﯾتوانﯾد نزد ﭘزشﮏ خانواده و ﯾا در محلﮭاﯾﯽ ﮐﮫ برای ان در نظر ﮔرفتﮫ شده انجام دھﯾد
نتﯾجﮫ تست باﯾد بﮫ زبان المانﯽ  ،ﯾا انﮕلﯾسﯽ و ﯾا فرانسﮫ  ،بﮫ صورت مﮑتوب و ﯾا الﮑترونﯾﮑﯽ ثبت شده باشد .اﯾن تست مﯾتواند تست سرﯾع و
•
ﯾا  PCRباشد
نتﯾجﮫ تست را باﯾد حداقل تا ده روز ﭘس از ورودتان نزد خودتان محفوظ بدارﯾد و درصورت نﯾاز بﮫ مسو ن اداره تندرستﯽ محل اقامتتان
•
نشان دھﯾد
توجﮫ :تا مشخص شدن نتﯾجﮫ تست ماندن در قرنطﯾنﮫ الزام اور است  ،ع وه بر ان ﭘس از ترک قرنطﯾنﮫ تا مدت ده روز ﭘس از ورودتان بﮫ
•
رعاﯾت ان موظفﯾد .در صورت مشاھده ع ﯾم سراﯾت SARS-COV-2بﮫ دادن تست برای وﯾروس ﮐرونا اقدام نماﯾﯾد .برای ﮐسب
اط عات بﯾشتر رجوع ﮐنﯾد بﮫ صفحﮫ اﯾنترنتﯽ زﯾر
www.schleswig-holstein.decoronavirus-einreise
• .برای مراجعت مسافران از سفر ارجحﯾت بﮫ خصوصﯽ برای دادن تست وجود ندارد  .در صورت در خواست و لزوم دادن تست  ،اداره
تندرستﯽ ان را بنا بر اصل اولوﯾت انجام مﯾدھد.

جراﯾم نقدی
عدم رعاﯾت مقررات فوق با جراﯾم نقدی ھمراه است و از سوی مقامات مسول ﮐنترل مﯾشود.
تخلف در مورد قرنطﯾنﮫ  ۵٠٠تا  ١٠٠٠ﯾورو
•
• اﮔر ﭘس از ورود مستقﯾمن بﮫ محل سﮑونتتان مراجعﮫ نﮑنﯾد بﯾن  ١۵٠تا  ٣٠٠٠ﯾورو
• ﭘذﯾرش مﮭمان در زمان قرنطﯾنﮫ  ٣٠٠تا  ۵٠٠٠ﯾورو
• عدم مطلع ساختن فوری اداره تندرستﯽ در صورت مشاھده ع ﯾم ابت ﭘس از ترک قرنطﯾنﮫ  ١۵٠تا  ٢٠٠٠ﯾورو
• ھمﯾنطور در صورتﯽ ﮐﮫ قبل از سفر بﮫ صفحﮫ اﯾنترنتﯽ ثبت سفر مراجعﮫ نﮑنﯾد و ﯾا تاﯾﯾد جاﯾﮕزﯾن سفرتان را بﮫ صورت مﮑتوب ھمراه
نداشتﮫ باشﯾد جرﯾمﮫ خواھﯾد شد.

موارد استثناﯾﯽ) اﯾن فقط بﮫ صورت مثال اورده شده و تﮑمﯾل نﯾست (
استثنا در مورد شما فقط زمانﯾست ﮐﮫ ھﯾﭻ نوع ع ﯾم بﯾماری  SARS-Cov-2مشاھده نمﯾشود )مشﮑل در حس بو و ﯾا حس ﭼشﯾدن  ,تب  ،سرفﮫ ،
راه افتادن اب بﯾنﯽ ( و ھمﯾنطور سفر مبدا از ﮐشوری نﯾست ﮐﮫ در ان وﯾروس جﮭش ﯾافتﮫ مشاھده و شناساﯾﯽ شده .در صورت مشاھده ع ﯾم بﯾماری
 SARS-CoV-2موظفﯾد با اداره تندرستﯽ تماس بﮕﯾرﯾد ) استثنا در اﯾن مورد برای ﮐسانﯾست ﮐﮫ بﮫ صورت ترانزﯾت در حال عبور از ﮐشور ھستند(
 ( ١ )1شما بﮫ قرنطﯾنﮫ تﯾاز ندارﯾد و نﯾازی ھم بﮫ ثبت نام ندارﯾد و ھمﯾنطور از دادن تست بﯽ نﯾاز ھستند  ،درصورتﯽ ﮐﮫ…
• …..فقط بﮫ صورت ترانزﯾت از اﯾالت شلسوﯾﮓ ھولشتاﯾن عبور مﯾﮑنﯾد  ،در اﯾنصورت باﯾد بﮫ طور مستقﯾم اﯾالت را ترک ﮐنﯾد
• برای مرز نشﯾنانﯽ ﮐﮫ از ﮐشور دانمارک وارد مﯾشوند و ﮐمتر از  ٢۴ساعت در ﯾﮏ ﮐشور خارجﯽ رﯾسﮏ دار اقامت داشتﮫ اند و ﯾا
ﮐمتر از  ٢۴ساعت در المان مﯾمانند ).در صورتﯽ ﮐﮫ تعداد مبت ﯾان در دانمارک بﮫ رقم با ﯾﯽ برسد دادن تست الزام اور است (
• ﯾا ﮐمتر از  ٧٢ساعت در اﯾالت شلسوﯾﮓ ھولشتاﯾن اقامت دارﯾد با ھدف دﯾدار با اقوام در جﮫ اول ﮐﮫ بﮫ خانوار شما تعلق ندارند ،
ھمسر  ،شرﯾﮏ زندﮔﯽ ﯾا بﮫ دلﯾل محول بودن وظﯾفﮫ مراقبت ) .اما شما التزام بﮫ ثبت مسافرت دارﯾد( برای اقامت  ٧٢ساعتﮫ ﯾا بﯾشتر
.حتمن باﯾد  ۴٨ساعت ﭘس از ورود تست منفﯽ ﮐرونا داشتﮫ باشﯾد) شراﯾط را در بند دو مطالعﮫ ﮐنﯾد(
 (٢ )2موارد استثناﯾﯽ دﯾﮕر را در صفحﮫ شراﯾط ورود مسافرﯾن وزارت تندرستﯽ اﯾالت شلسوﯾﮓ ھولشتان )
 (www-schleswig-holstein.de/coronavirus-einreiseﭘﯾدا مﯾﮑنﯾد

