
EQV: ۲۰۲۰ نوامبر ۵ مصوبِ  کشور)، بھ ورود قرنطینھ (بخشنامھ کروناویروس انتشار با مبارزه منظور بھ مسافران قرنطینھ بخشنامھ 
 ).BayMBl.Nr (G-6-1-2126 BayRS 630 §§) 1–5( )۳۶۰ شماره بایرن، وزارتی (روزنامھ

 بخشنامھ قرنطینھ مسافران بھ منظور مبارزه با انتشار کروناویروس
 )EQV -شنامھ قرنطینھ ورود بھ کشور (بخ

 ۲۰۲۰نوامبر  ۵مصوب 
)BayMBl.Nr. 630 ( روزنامھ وزارتی بایرن، شماره)۳۶۰( 

BayRS 2126-1-6-G  
 .BayMBl.Nr ۲۰۲۰نوامبر  ۵)،مصوب EQVنھاد مھندسی امدادرسانی بالیا): بخشنامھ قرنطینھ ورود بھ کشور ((سازمان مردم RedRبھ نقل از 

630) BayRS 2126-1-6-G ( ۲۰۲۱مھ  ۵مقررات مصوِب ) کھ آخرین بار طیBayMBl.Nr. 169( ،تغییر یافت 

قانون حفاظت در برابر عفونت  ۳۰و  ۲۹الف، ۲۸ھای  ماده ۱بند  ۲، و عبارت ۲۸ماده  ۱ھمین قانون، در ارتباط با بند  ۳۲ماده  ۱بر اساس عبارت 
)IfSG ( ۲۰۲۰ژوئیھ  ۲۰)، مصوِبBGBl. I S. 1045 ۲۰۲۰نوامبر  ۱۹قانوِن مصوِب  ۵) کھ آخرین بار پیرو ماده (BGBl.I S. 1385 در (

)، کھ آخرین بار پیرو مقررات مصوب GVBl. S. 22, BayRS 103-2-V) ۲۰۱۴ژانویھ  ۲۸مصوب  DelVقانون  ۵شماره  ۹با ماده  ارتباط
 دارد: ت بایرن مقرر می) اصالح گردید، وزارت بھداشت و مراقبGVBl. S. 11( ۲۰۲۰ژانویھ  ۱۳

 قرنطینھ خانگی برای ورود بھ بایرن و ترک آن؛ نظارت  ۱ماده 
  

قانون حفاظت در برابر عفونت، بھ بایرن سفر کرده و ده روز قبل از ورود خود بھ این ایالت در مناطق  ۲ماده  ۱۷افرادی کھ مطابق شماره ۱  )۱)
مناسب ھستند بالفاصلھ پس از ورود بھ این ایالت مستقیماً بھ محل اسکان شخصی خود یا محل اقامت  اند، ملزمبندی شده (پرخطر) اقامت داشتھطبقھ

، مجاز بھ دیدار با کسی جز ۱افراد مذکور در عبارت ۲دیگری کھ امکان قرنطینھ شدن در آن باشد رفتھ و بھ مدت ده روز متوالی قرنطینھ شوند. 
 باشند.اعضای خانوار خود نمی

مطرح  ۱زامات مربوطھ را مطابق بند ، موظفند بدون درنگ با ادارات مسئول منطقھ تماس حاصل کرده و اجرای ال۱بند  ۱ن عبارت ولیمشم۱)  ۲)
درنگ اداره ذیربط منطقھ در صورت بروز عالیم رایج ابتال بھ کروناویروس سندرم حاد ، مطلع ساختن بی۱بند  ۱ھمچنین مطابق عبارت ۲کنند. 

 است. سرفھ، تب، آبریزش بینی یا از دست دادن حس بویایی و چشایی، در فاصلھ زمانی مذکور الزامی مانند ۲تنفسی 

 ) اعالم ورود ضرورت داشتھ باشد، مصداق ندارد.EQVبخشنامھ ورود بھ کشور ( ۱، چنانچھ مطابق ماده ۲بند  ۱) عبارت ۳(

 گیرند. وند، تحت نظر ادارات مسئول منطقھ قرار میش می ۱بند  ۱) در طول دوره قرنطینھ افرادی کھ مشمول عبارت ۴(

 موارد استثنای قرنطینھ خانگی  ۲ماده 
  
 کنند مصداق ندارد. در مورد افرادی کھ از ایالت بایرن صرفاً گذر کرده و آن را بالفاضلھ ترک می ۱ماده  ۱) عبارت ۱(

 باشند مستثنی می ۱بند  ۱عبارت  ۱) افراد زیر از ماده ۲(

 ند از اعتبار ساقط شد)ن ب(ای.   ۱
  
آھن، کشتی یا ھواپیما میای، راه. کسانی کھ بھ دالیل کاری بھ منظور حمل و نقل کاال و اجناس مجبور بھ عبور از مرز با استفاده از مسیر جاده۲

 باشند
  
 اند وسر برده ساعت در مناطق پرخطر بھ ۷۲ساعت در آلمان توقف داشتھ یا کمتر از  ۷۲. کسانی کھ کمتر از ۳

بھ کشور برای دیدار بستگان درجھ یک یا دو، کھ بھ اعضای یک خانوار تعلق ندارند، ھمسر یا شریک زندگی، یا کسانی کھ حق الف) ورود     
 حضانت یا حق دیدار با فرزند را دارند

  
  

کنند، کھ البتھ این نقش مورد تأیید کارفرما یا معلولین ایفا می ب) افرادی کھ نقش حیاتی در سیستم سالمت، مراقبت و نگھداری از افراد نیازمند یا
 فتھ باشدمشتری قرار گر

 باشندرتبھ سیاسی و کنسولی، نمایندگان مردم و دولت میپ) اشخاصی کھ جزو اعضای عالی    
 

  
۴.    
 
 
  

موزشی یا دانشگاھی، ناگزیرند از محل کار، تحصیل یا محل الف) افرادی کھ ساکن بایرن ھستند و کسانی کھ بھ منظور کار، تحصیل در دوره آ
 کم یکبار در ھفتھ بھ محل سکونت خود سفر کنند (مسافران مرزی)، یادر مناطق پرخطر بھ طور مرتب، دست کارفرمای آموزشی خود

اھی بھ بایرن سفر کرده و بھ طور مرتب، در مناطق پرخطر سکونت داشتھ و بھ منظور کار، تحصیل در دوره آموزشی یا دانشگب) کسانی کھ     
 گردند (مسافران مرزی)ود در آن مناطق بازمیکم یکبار در ھفتھ بھ محل سکونت خدست

 اھی تأیید گرددکھ البتھ ضرورت انجام این سفرھا باید توسط کارفرما، مشتری یا مرکز دانشگ



  
 باشند ) میIfSGالف قانون محافظت در برابر عفونت (۵۴ماده از  ۱بند  ۱عبارت  ۵تا  ۱ھای  افرادی کھ مشمول شماره  .۵
  
نامھ  نامھ ھمکاری نیروھای ناتو برای صلح (موافقت نامھ وضعیت نیروھای ناتو، موافقت اعضای نیروھای مسلح خارجی در چارچوب موافقت  .۶

PfPنامھ  نامھ کشورھای عضو اتحادیھ اروپا (موافقت ) و موافقتEUگردند مان سفر کرده یا بھ کشورشان باز میاف مشخص بھ آل) کھ برای اھد 
  
ھا در ده روز اوِل پس از ورود تمھیدات بھداشتی  کنند و در محل کار و اسکان آن کم برای سھ ھفتھ بھ آلمان سفر می اشخاصی کھ برای کار دست  .۷

 ۱بند ۱گیرد، بھ طوری کھ با تعریف قرنطینھ طبق عبارت  ار صورت میو پیشگیرانھ الزم برای ممانعت از تماس کارکنان با افراد خارج از محل ک
شود؛ و نیز کارفرما فعالیت خود را از ھمان ابتدا بھ ادارات ذیربط گزارش  ماده سازگار باشد، و محل اسکان صرفاً جھت رفتن بھ محل کار ترک می

 ۱عبارت  مطابق نیمسازد؛ و اداره ذیربط منطقھ بر رعایت مقررات توسط کارفرما  یم ثبت و مستند  ۱عبارت  داده و اقدامات بھ عمل آمده را مطابق نیم
 کند. نظارت می

  
 شوند عبارتند ازنیز نمی ۱بند  ۱مستثنی نشده و مشمول عبارت  ۲افرادی کھ از بند ۱)  ۳)

 ھا در این موارد ضرورت داردای آن. کسانی کھ فعالیت حرفھ۱
 روزیکمکی پزشکی یا پرستاران شبانھ ری، بھ ویژه پزشکان، پرستاران، کارکنانالمت، مراقبت و نگھداالف)  عملکرد سیستم س    

 ب)  برقراری نظم و امنیت عمومی    

 پ)  حفظ مناسبات دیپلماتیک و کنسولی    

 ت)  اجرای عدالت    

 یاھای محلی و ث)  عملکرد پارلمان، دولت و دولت فدرال، ایالت و دولت    

 ھاالمللی کھ ادامھ فعالیت آنھای بینج)  نھادھای اتحادیھ اروپا و سازمان    
 ضروری است، کھ البتھ این ضرورت باید توسط کارفرما یا مشتری تأیید شود

  
 . ورود بھ کشور بھ دالیل زیر۲

  
  

ر یا شریک زندگی، یا کسانی کھ حق حضانت یا حق دیدار با الف)  دیدار بستگان درجھ یک یا دو، کھ بھ اعضای یک خانوار تعلق ندارند، ھمس
 فرزند را دارند

 ھای پزشکی و درمانیب)  برای فوریت    

 پ)  برای ھمراھی یا مراقبت از افراِد نیازمند کمک    
 

  
 گردند. نیروھای پلیس کھ از محل اعزام خود بھ خدمت یا نظایر آن بھ کشور بازمی۳
  
اند تا پنج روز بھ خاطر دوره آموزشی یا تحصیل دانشگاھی خود، در مناطق پرخطر اقامت کرده و یا بھ ام شغلی ناگزیر بوده. افرادی کھ بنا بر الز۴

 جمھوری فدارل آلمان سفر کنند، کھ البتھ ضرورت این سفر باید توسط کارفرما، مشتری یا مرکز آموزشی تأیید شود، و یا
  
ھا توسط یک ھای مربوطھ مورد تأیید قرار گرفتھ و یا از آنھ جھت تدارکات، شرکت، اجرا و پیگیری رویدادھای ورزشی توسط کمیتھ. افرادی ک۵

 انجمن ورزشی فدرال جھت شرکت، تعلیم یا آموزش دعوت بھ عمل آمده است.
  
بھ زبان آلمانی، انگلیس یا فرانسوی، کتباً یا بھ صورت ھا آن ۲در مورد اشخاصی کھ نتیجھ تست کروناویروس سندم حاد تنفسی  ۱عبارت ۲

این تست باید یا ۳ھا باشند، مصداق ندارد. الکترونیکی، منفی اعالم شده باشد و آماده ارائھ آن بھ مسئولین ذیربط منطقھ در صورت درخواست آن
در ھر مورد، تست انجام شده باید با ۴ھوری فدرال آلمان انجام گیرد. ساعت قبل از ورود بھ آلمان انجام شده باشد و یا در بدو ورود بھ جم ۴۸حداکثر 

سسھ رابرت کخ مطابقت داشتھ باشد  تا ده روز پس از ورود بھ آلمان نگھداشتھ شود. ۲نتیجھ تست باید مطابق عبارت ۵. ۱معیارھای مورد تأیید موٴ

تواند اداره ذیربط منطقھ می۲، استثنائات دیگری در این خصوص قایل شود. تواند در صورت درخواستدر موارد موجھ، اداره ذیربط منطقھ می۱) ۴)
 شود.با توافق و ھماھنگی دولت در موارد خاص استثنائاتی قایل 

مانند  ۲گونھ عالیم رایج ابتال بھ کروناویروس سندرم حاد تنفسی تنھا در صورتی مصداق دارند کھ در اشخاص مذکور ھیچ ۴الی  ۱بندھای ۱) ۵)
، ۷و  ۶ماره و ش ۴الی  ۱ھای شماره ۲چنانچھ این افراد، مطابق بند ۲فھ، تب، آیریزش بینی یا از بین ررفتن حس بویایی یا چشایی مشاھده نگردد. سر

ینی یا از مانند سرفھ، تب، آبریزش ب ۲، در مدت ده روز پس از ورود بھ آلمان عالیم رایج ابتالی بھ کروناویروس سندرم حادتنفسی ۴و  ۳و بندھای 
 اند جھت انجام تست بھ پزشک یا مراکز انجام تست مراجعھ نمایند.بین رفتن حس بویایی یا چشایی مشاھده شود، ملزم

 
1 ]Amtl. Anm.:] Vgl. https://www.rki.de/covid-19-tests 

 کوتاه شدن دوره قرنطینھ   ۳ماده 
  



رد کتباً یا بھ صورت الکترونیکی منفی اعالم شده باشد و فرد آماده ارائھ آن بھ اداره در صورتی کھ نتیجھ تست کرونا ویروس سندرم حاد ف۱) ۱)
نتیجھ منفی ۲کوتاه شود، اما نھ قبل از پایان روز پنجم.   ۱بند  ۱تواند مطابق عبارت دوره قرنطینھ می ھا باشد،مسئول منطقھ در صورت درخواست آن

سسھ رابرت ُکخ  ۵کم است، باید دست ۱تست کھ مطابق عبارت  روز قبل از ورود بھ جمھوری فدرال آلمان انجام شده باشد و باید با معیارھای موٴ
 کم تا ده روز پس از ورود بھ آلمان نگھداشتھ شود.، نتیجھ تست باید دست۱رت مطابق عبا۳. ۱مطابقت داشتھ باشد

 توان پایان داد. ، و صرفاً تا زمان انجام شدن تست، می۱ت، مطابق بند ، بھ قرنطینھ تنھا در صورت نیاز بھ انجام تس۱بند ۱) مطابق عبارت ۲(

 ۲صداق دارد کھ در فرد مذکور عالیم رایج ابتال بھ کروناویروس سندرم حاد تنفسی تنھا در صورتی م ۱) کوتاه شدن دوره قرنطینھ مطابق بند ۳(
 مشاھده نگردد.مانند سرفھ، تب، آبریزش بینی یا از بین رفتن حس بویایی و چشایی 

آبریزش بینی یا از بین رفتن مانند سرفھ، تب،  ۲) چنانچھ ظرف ده روز پس از ورود بھ آلمان عالیم رایج ابتال بھ کروناویروس سندم حاد تنفسی ۴(
 ملزم بھ مراجعھ بھ پزشک یا مرکز انجام تست است. ۱حس بویایی و چشایی در فرد مشاھده شود، مطابق بند 

 شوند، مصداق ندارد. می۲از ماده  ۲بند  ۷برای افرادی کھ مشمول شماره  ۴لی ا ۱) بندھای ۵(

 
1 ]Amtl. Anm.:] Vgl. https://www.rki.de/covid-19-tests 

 ھا شیوع دارد الف  مقررات ویژهٴ مربوط بھ مناطقی کھ گونھ دیگری از ویروس در آن۳ماده 
  

بخشنامھ قرنطینھ ورود بھ کشور، در ده روز قبل از سفر خود بھ یکی از مناطقی کھ  ۳از ماده  ۲د بن ۱عبارت  ۲مطابق شماره ۱در مورد افرادی کھ 
 اند، موارد زیر مصداق دارند:گونھ دیگری از ویروس در آن شیوع دارد اقامت داشتھ

 روز است. ۱۴، مدت زمان قرنطینھ پس از ورود، ۱ماده  ۱برخالف عبارت   .۱
  
 در این خصوص مصداق ندارد. ۳و بند  ۷الی  ۵ھای ، شماره۲ماده  ۲بند  ۳ه .  حرف الف و پ شمار۲
  
ناپذیر باشد و این ھا برای عملکرد سیستم ضروری و اجتنابای آنصرفاً برای افرادی مصداق دارد کھ فعالیت حرفھ ۲ماده  ۲بند  ۴.  شماره ۳

ھر سفر ضرورت دارد و در صورت درخواست باید بھ اداره ذیربط منطقھ، اداراتی ود؛ ارائھ گواھی در ضرورت توسط کارفرما یا مشتری گواھی ش
 ای کھ بنا بھ درخواست پلیس کنترل ترافیک مرزی را بھ عھده دارد، تسلیم شود.شوند، یا ادارهکھ از سوی این اداره تعیین می

  
 یابد.مورد استفاده نمی ۳. ماده ۴
  

 
1 ]Amtl. Anm.:] Vgl. https://www.rki.de/covid-19-risikogebiete. 

 مقررات جریمھ نقدی  ۴ماده 
  

 شود کھ عامدانھ یا سھواً  قانون حفاظت در برابر عفونت، رفتار کسی مخالف مقررات تلقی می ۷۳الف ماده ۱بند  ۲۴مطابق تعریف شماره 

، خود را قرنطینھ نکرده، مستقیماً بھ محل سکونت خود نرفتھ ۱ماده  ۱بند  ۱الف در رابطھ با عبارت ۳ماده  ۱یا شماره  ۱ماده  ۱. برخالف عبارت ۱
 یا در محل سکونت مناسب دیگری اقامت نکند و
  
 اقدام بھ پذیرش مھمان کند ۱ماده  ۱بند  ۲. برخالف عبارت ۲
  
 ر اطالع دھد، بھ ادارات مسئول منطقھ اطالع ندھد و یا دی۲، و در ارتباط با عبارت ۱ماده  ۱. برخالف عبارت ۳
  
 گواھی نادرست ارائھ دھد ۴ماده  ۳بند  ۱عبارت  ۴و  ۱ھای ، شماره۲ماده  ۲بند  ۳. برخالف حرف ب شماره ۴
  
 ، ادارات مسئول منطقھ را در جریان قرار ندھد۲ماده  ۲بند  ۷شماره  ۲عبارت . بر خالف نیم۵
  
 مسئول در منطقھ ارائھ نکرده یا دیر ارائھ کند، نتیجھ تست خود را بھ ادارات ۳ماده  ۱. برخالف بند ۶
  
 ، از مراجعھ بھ پزشک یا مراکز تست کرونا سرباز زند.۳ماده  ۴و یا بند  ۲ماده  ۵بند  ۲. برخالف عبارت ۷
  

 االجرا شدن، انقضاء شروع الزم ۵ماده 
  



 رسد.بھ پایان می ۲۰۲۱مارس  ۲۸خ بھ اجرا درآمده و اعتبار آن در تاری ۲۰۲۰نوامبر  ۹این بخشنامھ از تاریخ 

  
  

 ۲۰۲۰نوامبر  ۵مونیخ، 

 وزارت سالمت و مراقبت ایالت بایرن

 )Melanie Humlوزیر، مالنی ھومل (


