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 سواالتی در مورد شرایط آزمایش و ثبت نام برای افرادی کھ از مناطق پرخطر وارد می شوند

 ھ مواردی باید رعایت شود؟شرایط آزمایش و ثبت نام در مورد چھ کسانی صدق می کند و چ 

در ۲۰۲۱ژانویھ  13مصوب )CoronaEinreiseV( بخشنامھ ورود بھ آلمان در زمان ھمھ گیری کرونا ویروس مطابق بھ 
 :موارد زیر اعمال می شود ۲۰۲۱ژانویھ  ۱٥از  فرمان عمومی گواھی تست کرونای مسافرانرابطھ با 

روز قبل از ورود بھ بایرن در منطقھ خطر بسر برده باشد، باید پس از ورود یک گواھی تست عدم وجود  ۱۰ ھر کسی کھ ظرف
از سواالت زیر می توانید شرایطی کھ باید برآورده شود . ادارات مسئول منطقھ ارائھ دھد کرونا ویروس سندرم حاد تنفسی را بھ

این امر بستگی بر این دارد کھ آیا فرد مورد نظر در یک منطقھ با شیوع زیاد، یک منطقھ از یک نوع دیگر . را بھ دست آورید
ندی کشور ھا یا مناطق بر اساس این دستھ ھا را می اطالعات مربوط بھ طبقھ ب. ویروس و یا در یک منطقھ دیگر بوده است

 .کنیدکھ روزانھ بھ روز می شود ، پیدا  Homepage des RKIتوانید در وب سایت 

ود بھ بخشنامھ قرنطینھ ورعالوه بر الزام بھ آزمایش، پس از ورود بھ بایرن نیز ممکن است دستور قرنطینھ در خانھ طبق : توجھ
 Q zur EQVFAاطالعات بیشتر در این مورد را اینجا می یابید . داده شود )EQVکشور

 :الزام بھ ثبت نام

افرادی کھ می خواھند وارد جمھوری فدرال آلمان شوند و در ده روز گذشتھ قبل از ورود بھ کشور در یک منطقھ پرخطراقامت 
اطالعات بیشتر در این مورد را اینجا می .  استفاده کنند ثبت نام ورود دیجیتال داشتھ اند، باید برای ثبت نام از 

 Homepage des Bundesgesundheitsministeriumsیابید

 

یک منطقھ با شیوع زیاد یا یک منطقھ با نوع دیگر نھ در (چھ چیزی در مورد اقامت قبلی در یک منطقھ پر خطرصدق می کند 
 ؟)ویروس

روز پیش از ورود بھ بایرن در یک منطقھ پرخطر،غیر از منطقھ با شیوع زیاد یا یک نوع دیگر  ۱۰افرادی کھ در طول 
اطالعات مربوط بھ طبقھ بندی کشور ھا یا مناطق بر اساس این دستھ ھا را می توانید در وب سایت (ویروس، اقامت داشتھ اند

Homepage des RKI ساعت گواھی تست منفی کرونا ویروس  ۸۴، باید در ظرف )ھ بھ روز می شود ، پیدا کنیدکھ روزان
 .ساعت قبل از ورود انجام شده باشد 48باید حداکثر ) تست اسمیر(= آزمایش . را بھ ادارات مسئول منطقھ ارائھ کنند

 آیا استثنائی در مورد آزمایش اجباری وجود دارد؟

در صورتی در نظر گرفتھ می شود کھ فرد مربوطھ عالئم خاص عفونت کرونا را از خود نشان یک استثنا در آزمایش اجباری 
 .دھد

 افرادی از آزمایش اجباری مستثنی می شوند کھ

 فقط از یک منطقھ پرخطرعبور کرده و در آنجا توقف نداشتھ اند، •

ر اسرع وقت جمھوری فدرال آلمان را فقط برای عبور از جمھوری فدرال آلمان وارد می شوند و برای تکمیل ترانزیت د •
 ترک می کنند،

ساعت در  ۲۴ساعت در یک منطقھ پرخطر اقامت داشتھ یا حداکثر تا  ۲۴چارچوب ترافیک مرزی کمتر از  در •
 جمھوری فدرال آلمان سفر می کنند، 

•  

کسانی کھ با رعایت مفاھیم محافظتی و بھداشتی مناسب بھ دالیل کاری بھ منظور حمل و نقل کاال و اجناس مجبور بھ عبور  •
 باشند، آھن، کشتی یا ھواپیما می ای، راه از مرز با استفاده از مسیر جاده

 اند، سالگی نرسیده ۶ھنوز بھ سن  •

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.gesetze-bayern.de/Content/Document/BayEQV/true
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
http://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogebiete_neu.html
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بن بھ آلمان / بھ عنوان بخشی از ھیئت ھای رسمی از طریق ترمینال دولتی فرودگاه برلین براندنبورگ یا فرودگاه کلن •
 ساعت در یک منطقھ پرخطرسپری کرده اند، ۷۲برمی گردند و کمتر از 

 الف قانون محافطت در برابر عفونت می شوند، ٥۴مشمول ماده  •

نامھ ھمکاری نیروھای ناتو برای  نامھ وضعیت نیروھای ناتو، موافقت اعضای نیروھای مسلح خارجی در چارچوب موافقت •
کھ برای اھداف مشخص بھ آلمان ) EUنامھ  موافقت(نامھ کشورھای عضو اتحادیھ اروپا  و موافقت) PfPنامھ  موافقت(صلح 

 گردند، سفر کرده یا بھ کشورشان باز می

 ساعت، افرادی مستثنی می شوند کھ   ۷۲این، در صورت اقامت کمتر از  عالوه بر •

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

o شتی مناسب کھ نقش حیاتی در سیستم سالمت، مراقبت و نگھداری از کسانی کھ با رعایت مفاھیم محافظتی و بھدا
 کنند، کھ البتھ این نقش مورد تأیید کارفرما یا مشری قرار گرفتھ باشد، افراد نیازمند یا معلولین ایفا می

o دم و رتبھ سیاسی و کنسولی، نمایندگان مر کسانی کھ با رعایت مفاھیم محافظتی و بھداشتی مناسب جزو اعضای عالی
 باشند یا دولت می

o ماموران مجری قانون از کشورھایی کھ در اجرای وظایف خود کامال از شنگن استفاده می کنند. 

 

 چھ چیزی در مورد اقامت قبلی در یک منطقھ با شیوع زیاد صدق می کند؟

اطالعات مربوط بھ طبقھ بندی (روز پیش از ورود بھ بایرن در یک منطقھ با شیوع زیاد اقامت داشتھ اند  ۱۰کھ در طول افرادی 
کھ روزانھ بھ روز می شود ،  Homepage des RKIکشور ھا یا مناطق بر اساس این دستھ ھا را می توانید در وب سایت 

ساعت بھ ادارات مسئول  ۲۴، باید ھنگام ورود دارای یک گواھی تست منفی کرونا ویروس بوده و آن را حداکثر تا )پیدا کنید
کسانی کھ ھنگام ورود گواھی . ساعت قبل از ورود انجام شده باشد ۴۸کثر باید حدا) تست اسمیر(= آزمایش . منطقھ ارائھ کنند

مقررات حفاظت در برابر عفونت موظفند ھنگام ورود بھ  ۳۶ماده  ۱۰بند  ۲تست کرونا را در دست نداشتھ باشند، مطابق عبارت 
 .مسئول منطقھ اقامت خود تسلیم نمایند کشور یا بالفاصلھ پس از آن نسبت بھ انجام تست اقدام کرده و نتیجھ آن را بھ ادارات

 آیا استثنائی در مورد آزمایش اجباری وجود دارد؟

یک استثنا در آزمایش اجباری در صورتی در نظر گرفتھ می شود کھ فرد مربوطھ عالئم خاص عفونت کرونا را از خود نشان 
 .دھد

 افرادی از آزمایش اجباری مستثنی می شوند کھ

 شیوع زیاد عبور کرده و در آنجا توقف نداشتھ اند،فقط از یک منطقھ با  •

فقط برای عبور از جمھوری فدرال آلمان وارد می شوند و برای تکمیل ترانزیت در اسرع وقت جمھوری فدرال آلمان را  •
 ترک می کنند،

اس مجبور بھ عبور کسانی کھ با رعایت مفاھیم محافظتی و بھداشتی مناسب بھ دالیل کاری بھ منظور حمل و نقل کاال و اجن •
 ساعت کمتر باشد،۷۲باشند، در صورتی کھ اقامت آنان از  آھن، کشتی یا ھواپیما می ای، راه از مرز با استفاده از مسیر جاده

 سالگی نرسیده اند، ۶ھنوز بھ سن  •

بن بھ آلمان / بھ عنوان بخشی از ھیئت ھای رسمی از طریق ترمینال دولتی فرودگاه برلین براندنبورگ یا فرودگاه کلن •
 ساعت در یک منطقھ پرخطرسپری کرده اند یا ۷۲برمی گردند و کمتر از 

https://www.stmgp.bayern.de/coronavirus/haeufig-gestellte-fragen#cc-accordion-05ea19fdaf20a2208
https://www.stmgp.bayern.de/coronavirus/haeufig-gestellte-fragen#cc-accordion-05ea19fdaf20a2208
http://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogebiete_neu.html
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کسانی کھ اداره مسئول منطقھ برای آنان در صورت دریافت دالیل موجھ، استثنائات دیگری در این خصوص قایل شده  •
 .است

 

 چھ چیزی در مورد اقامت قبلی در یک منطقھ دارای نوع دیگرویروس صدق می کند؟

اطالعات مربوط (ع دیگر ویروس اقامت داشتھ اند روز پیش از ورود بھ بایرن در یک منطقھ دارای نو ۱۰افرادی کھ در طول 
کھ روزانھ بھ روز Homepage des RKIبھ طبقھ بندی کشور ھا یا مناطق بر اساس این دستھ ھا را می توانید در وب سایت 

ساعت بھ ادارات  ۲۴را حداکثر تا  ، باید ھنگام ورود دارای یک گواھی تست منفی کرونا ویروس بوده و آن)می شود ، پیدا کنید
کسانی کھ ھنگام ورود . ساعت قبل از ورود انجام شده باشد ۴۸باید حداکثر ) تست اسمیر(= آزمایش . مسئول منطقھ ارائھ کنند

مقررات حفاظت در برابر عفونت موظفند ھنگام  ۳۶ماده  ۱۰بند  ۲گواھی تست کرونا را در دست نداشتھ باشند، مطابق عبارت 
رود بھ کشور یا بالفاصلھ پس از آن نسبت بھ انجام تست اقدام کرده و نتیجھ آن را بھ ادارات مسئول منطقھ اقامت خود تسلیم و

 .نمایند

 آیا استثنائی در مورد آزمایش اجباری وجود دارد؟

سالگی نرسیده ۶وز بھ سن کسانی از انجام آزمایش معاف ھستند کھ پس از اقامت قبلی در یک منطقھ دارای نوع دیگر ویروس ھن
 .در غیر این صورت ھیچ استثنایی وجود ندارد. و از خود عالیم خاص کرونا را بروز نمی دھند

 

https://www.stmgp.bayern.de/coronavirus/haeufig-gestellte-fragen#cc-accordion-05ea19fdaf20a2209
https://www.stmgp.bayern.de/coronavirus/haeufig-gestellte-fragen#cc-accordion-05ea19fdaf20a2209
http://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogebiete_neu.html
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