
  
 ايرافاب ةيالو يف ةياعرلاو ةحصلا ةرازو

 استفسارات وأسئلة عن واجب الخضوع لالختبار والتسجیل المفروض على المسافرین القادمین من مناطق خطیرة

 على من یُطبق واجب الخضوع لالختبار والتسجیل وما الذي تجب مراعاتھ؟

 2021ینایر/كانون الثاني  13الصادرة بتاریخ  )CoronaEinreiseVالمعنیة بمكافحة فیروس كورونا (الئحة الوصول  بسبب
یُطبق  2021ینایر/كانون الثاني  15الصادرة بتاریخ  المرسوم العام بخصوص تقدیم شھادة فحص القادمین من الخارجباالرتباط مع 

 ما یلي:

أیام من قدومھ إلى والیة بافاریا أن یقدم إلى المصلحة اإلداریة  10یجب على كل شخص أقام في إحدى المناطق الخطرة قبل 
المستجد. یمكنك معرفة الشروط التي یجب  2-كوف-ئرة المعنیة شھادة فحص تفید عدم إصابتھ بفیروس كورونا سارسالمختصة بالدا

االلتزام بھا بھذا الشأن من األسئلة المرفقة ھنا. وھي موجھة حسب احتمال إقامة الشخص المعني في منطقة ذات مؤشرات عالیة 
روس أو غیرھا من المناطق الخطرة. یمكنكم االطالع على معلومات عن الدول أو باإلصابة أو منطقة ینتشر بھا أحد أنواع الفی

 .)RKIالموقع الرئیسي لمعھد روبرت كوخ (المناطق المصنفة وفق ھذه المعاییر عبر المعلومات المحدثة أوالً بأول على 

مھم: یمكن أیًضا، بجانب واجب الخضوع لالختبار، فرض واجب الحجر المنزلي بعد الوصول إلى والیة بافاریا، وذلك وفق قواعد 
أسئلة وإجابات . یمكنك االطالع على المزید من المعلومات بھذا الشأن عبر فصل )EQVالئحة الحجر الصحي عند دخول البالد (

 .عن الئحة الحجر الصحي عند دخول البالد

 واجب التسجیل:

االتحادیة وأقاموا في األیام العشر األخیرة قبل سفرھم إلى ألمانیا في یجب على األشخاص الراغبین في الدخول إلى جمھوریة ألمانیا 
یتوفَّر المزید من المعلومات  .تسجیل الدخول الرقميإحدى المناطقة المصنفة كمناطق خطرة أن یسجلوا أنفسھم من حیث المبدأ عبر 

 .ةالصفحة الرئیسیة لوزارة الصحة االتحادیبھذا الشأن عبر 

 

ما الذي یُطبق في حالة اإلقامة السابقة في إحدى المناطق الخطرة (ولیس في إحدى المناطق ذات مؤشرات اإلصابة العالیة أو مناطق 
 سالالت الفیروس)؟

بأول أیام قبل قدومھم إلى الوالیة في إحدى المناطق الخطرة (توجد معلوماٌت ُمحدَّثة أوالً  10یجب على األشخاص الذین أقاموا خالل 
لكنھا لیست من المناطق ذات )، )RKIالموقع الرئیسي لمعھد روبرت كوخ (عن الدول أو المناطق المطابقة لھذا التصنیف على 

ساعة  48مؤشرات اإلصابة العالیة أو مناطق سالالت الفیروس، أن یكون لدیھم ما یفید سلبیة اختبارھم لفیروس كورونا خالل 
ساعة من الدخول إلى  48ویقدموھا إلى المصلحة اإلداریة المختصة بالدائرة المعنیة. ویجب أال یتجاوز االختبار (= أخذ العینة) 

 البالد.

 ھل توجد استثناءات من واجب االختبار؟

ال یمكن أن تكون ھناك استثناءات من واجب االختبار إال في حال عدم ظھور األعراض المعتادة التي تشیر إلى وجود فیروس 
 كورونا على الشخص.

 یُستثنى من واجب االختبار أیًضا األشخاص

 یقیموا فیھا،الذین مروا فقط من إحدى المناطق الخطرة ولم  •

یدخلون إلى جمھوریة ألمانیا االتحادیة بشكل عابر فقط ویغادرون جمھوریة ألمانیا االتحادیة مرة أخرى بأسرع الطرق  •
 لمواصلة رحلتھم،

ساعة أو دخلوا إلى جمھوریة ألمانیا االتحادیة لمدة  24قاموا في منطقة خطرة في إطار حركة على الحدود لمدة أقل من أ •
 ساعة فقط؛ 24تصل إلى 

دود بًرا أو بالسكك الحدیدیة أو السفن أو الطائرات مع االلتزام الذین ینقلون بحكم عملھم أشخاًصا أو بضائع أو منتجات عبر الح •
 باإلجراءات الصحیة وإجراءات النظافة،

 أعوام من العمر، 6لم یتموا بعد  •

https://www.stmgp.bayern.de/coronavirus/haeufig-gestellte-fragen/#cc-accordion-05ea19fdaf20a2206
https://www.stmgp.bayern.de/coronavirus/haeufig-gestellte-fragen/#cc-accordion-05ea19fdaf20a2206
https://www.bundesgesundheitsministerium.de/fileadmin/Dateien/3_Downloads/C/Coronavirus/Verordnungen/Corona-Einreiseverordnung_BAnz.pdf
https://www.verkuendung-bayern.de/files/baymbl/2021/38/baymbl-2021-38.pdf
http://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogebiete_neu.html
https://www.gesetze-bayern.de/Content/Document/BayEQV/true
https://www.stmgp.bayern.de/coronavirus/haeufig-gestellte-fragen/#fragen-zur-einreise-quarantaeneverordnung-eqv
https://www.stmgp.bayern.de/coronavirus/haeufig-gestellte-fragen/#fragen-zur-einreise-quarantaeneverordnung-eqv
https://www.stmgp.bayern.de/coronavirus/haeufig-gestellte-fragen/#fragen-zur-einreise-quarantaeneverordnung-eqv
https://www.einreiseanmeldung.de/
https://www.bundesgesundheitsministerium.de/coronavirus-infos-reisende/merkblatt-dea.html
https://www.stmgp.bayern.de/coronavirus/haeufig-gestellte-fragen/#cc-accordion-05ea19fdaf20a2207
https://www.stmgp.bayern.de/coronavirus/haeufig-gestellte-fragen/#cc-accordion-05ea19fdaf20a2207
http://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogebiete_neu.html
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یعودون إلى ألمانیا بصفتھم جزًءا من وفد رسمي عبر البوابة المخصصة للحكومة بمطار برلین براندنبورغ أو عبر مطار  •
 ساعة، 72في المنطقة الخطرة لمدة تقل عن كولونیا/بون وتواجدوا 

 من قانون الوقایة من العدوى، 54aالمشمولون بالمادة  •

أعضاء القوات المسلَّحة األجنبیة من منظور النظام األساسّي لقوات حلف الناتو، والنظام األساسّي لقوات منظمة الشراكة من  •
ات الدول األعضاء في االتحاد األوروبّي، والذین یفدون إلى ألمانیا أجل السالم التابعة لحلف الناتو، والنظام األساسّي لقو

 ألغراٍض تتعلَّق بالخدمة أو یعودون إلى ھناك.

 ساعة األشخاص،  72كما یُستثنى أیًضا في حاالت اإلقامة ألقل من  •

o منتمي إلى المسكن نفسھ، الذین یفدون بغرض زیارة أقرباء من الدرجة األولى، أو الزوج أو رفیقة أو رفیق الحیاة غیر ال
 أو صاحب حق الحضانة المنفصل أو رؤیة األطفال بعد الطالق،

o  ٍمع االلتزام باإلجراءات الصحیة وإجراءات النظافة المناسبة األشخاص الذین یكوُن نشاطھم المھنّي ضروریًا بصورة
 أرباُب العمل أو الُمكلِّفون،عاجلة وال غنى عنھ للحفاظ على النظام الصحّي، وأقر بذلك أصحاُب التوظیف أو 

o  مع االلتزام باإلجراءات الصحیة وإجراءات النظافة المناسبة األشخاص الذین یعملون أعضاًء رفیعي المستوى في السلك
 الدبلوماسّي أو القنصلّي في السفارات والحكومات أو

o ي منطقة الشنغن بشكل كامل، وذلك في موظفي تنفیذ األحكام في الشرطة من الدول التي تطبق وضع الملكیة المكتسبة ف
 إطار عملھم.

 

 اطق ذات مؤشرات اإلصابة العالیة؟ما الذي یُطبق في حالة اإلقامة السابقة في إحدى المن

أیام قبل قدومھم إلى الوالیة في إحدى المناطق ذات مؤشرات اإلصابة العالیة (توجد  10یجب على األشخاص الذین أقاموا خالل 
)، أن )RKIالموقع الرئیسي لمعھد روبرت كوخ (معلومات محدثة أوال بأول عن الدول أو المناطق المطابقة لھذا التصنیف على 

فور، یكون لدیھم قبیل قدومھم إفادة بسلبیة اختبارھم لفیروس كورونا ویقدموھا إلى المصلحة اإلداریة المختصة بالدائرة المعنیة على ال
ساعة من الدخول إلى البالد. إذا لم یتوفر لدى  48ساعة بحد أقصى. ویجب أال یتجاوز االختبار (= أخذ العینة)  24وخالل 

من قانون الوقایة  36من المادة  10من الفقرة  2األشخاص المعنیین شھادة فحص عند دخولھم إلى البالد، یجب علیھم وفق الجملة 
ند الوصول أو بعده مباشرةً وتقدیم شھادة الفحص دون إرجاٍء أو تأخیر إلى المصلحة اإلداریة من العدوى الخضوع للفحص ع

 المختصة بالدائرة المعنیة.

 ھل توجد استثناءات من واجب االختبار؟

فیروس ال یمكن أن تكون ھناك استثناءات من واجب االختبار إال في حال عدم ظھور األعراض المعتادة التي تشیر إلى وجود 
 كورونا على الشخص.

 یُستثنى من واجب االختبار أیًضا األشخاص

 الذین مروا فقط من إحدى المناطق ذات مؤشرات اإلصابة العالیة ولم یقیموا فیھا، •

یدخلون إلى جمھوریة ألمانیا االتحادیة بشكل عابر فقط ویغادرون جمھوریة ألمانیا االتحادیة مرة أخرى بأسرع الطرق  •
 تھم،لمواصلة رحل

الذین ینقلون بحكم عملھم أشخاًصا أو بضائع أو منتجات عبر الحدود بًرا أو بالسكك الحدیدیة أو السفن أو الطائرات مع االلتزام  •
 ساعة، 72باإلجراءات الصحیة وإجراءات النظافة المعقولة، بشرط أن تقل مدة اإلقامة عن 

 أعوام من العمر، 6لم یتموا بعد  •

http://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogebiete_neu.html
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صفتھم جزًءا من وفد رسمي عبر البوابة المخصصة للحكومة بمطار برلین براندنبورغ أو عبر مطار یعودون إلى ألمانیا ب •
 ساعة أو 72كولونیا/بون وتواجدوا في المنطقة الخطرة لمدة تقل عن 

األشخاص الذین أصدرت السلطة المختصة في حاالت فردیة مبررة استثناءاٍت أخرى في حاالٍت مبررة حال وجود سبب  •
 وجیھ.

 

 ما الذي یُطبق في حالة اإلقامة السابقة في إحدى المناطق التي یوجد بھا أنواع الفیروسات؟ 

أیام قبل قدومھم إلى الوالیة في إحدى المناطق التي یوجد بھا سالالت من الفیروس  10یجب على األشخاص الذین أقاموا خالل 
)، )RKIالموقع الرئیسي لمعھد روبرت كوخ (لمطابقة لھذا التصنیف على (توجد معلوماٌت ُمحدَّثة أوالً بأول عن الدول أو المناطق ا

إفادة بسلبیة اختبارھم لفیروس كورونا ویقدموھا إلى المصلحة اإلداریة المختصة بالدائرة المعنیة على أن یكون لدیھم قبیل قدومھم 
ساعة من الدخول إلى البالد. إذا لم یتوفر لدى  48ساعة بحد أقصى. ویجب أال یتجاوز االختبار (= أخذ العینة)  24الفور، وخالل 

من قانون الوقایة  36من المادة  10من الفقرة  2لبالد، یجب علیھم وفق الجملة األشخاص المعنیین شھادة فحص عند دخولھم إلى ا
من العدوى الخضوع للفحص عند الوصول أو بعده مباشرةً وتقدیم شھادة الفحص دون إرجاٍء أو تأخیر إلى المصلحة اإلداریة 

 المختصة بالدائرة المعنیة.

 ھل توجد استثناءات من واجب االختبار؟

واجب إجراء االختبار بعد اإلقامة السابقة في إحدى المناطق التي یوجد بھا أنواع الفیروسات فقط األشخاص الذین لم یُستثنى من 
 أعوام من العمر ولم تظھر علیھم أعراض اإلصابة بفیروس كورونا. وإال فلیست ھناك استثناءات. 6یتموا بعد 

http://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogebiete_neu.html
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