ايرافاب ةيالو يف ةياعرلاو ةحصلا ةرازو
اﺳﺗﻔﺳﺎرات وأﺳﺋﻠﺔ ﻋن واﺟب اﻟﺧﺿوع ﻟﻼﺧﺗﺑﺎر واﻟﺗﺳﺟﯾل اﻟﻣﻔروض ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺎﻓرﯾن اﻟﻘﺎدﻣﯾن ﻣن ﻣﻧﺎطﻖ ﺧطﯾرة
ﻋﻠﻰ ﻣن ﯾُطﺑﻖ واﺟب اﻟﺧﺿوع ﻟﻼﺧﺗﺑﺎر واﻟﺗﺳﺟﯾل وﻣﺎ اﻟذي ﺗﺟب ﻣراﻋﺎﺗﮫ؟
ﺑﺳﺑب ﻻﺋﺣﺔ اﻟوﺻول اﻟﻣﻌﻧﯾﺔ ﺑﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﻓﯾروس ﻛوروﻧﺎ ) (CoronaEinreiseVاﻟﺻﺎدرة ﺑﺗﺎرﯾﺦ  13ﯾﻧﺎﯾر/ﻛﺎﻧون اﻟﺛﺎﻧﻲ 2021
ﺑﺎﻻرﺗﺑﺎط ﻣﻊ اﻟﻣرﺳوم اﻟﻌﺎم ﺑﺧﺻوص ﺗﻘدﯾم ﺷﮭﺎدة ﻓﺣص اﻟﻘﺎدﻣﯾن ﻣن اﻟﺧﺎرج اﻟﺻﺎدرة ﺑﺗﺎرﯾﺦ  15ﯾﻧﺎﯾر/ﻛﺎﻧون اﻟﺛﺎﻧﻲ  2021ﯾُطﺑﻖ
ﻣﺎ ﯾﻠﻲ:
ﯾﺟب ﻋﻠﻰ ﻛل ﺷﺧص أﻗﺎم ﻓﻲ إﺣدى اﻟﻣﻧﺎطﻖ اﻟﺧطرة ﻗﺑل  10أﯾﺎم ﻣن ﻗدوﻣﮫ إﻟﻰ وﻻﯾﺔ ﺑﺎﻓﺎرﯾﺎ أن ﯾﻘدم إﻟﻰ اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻹدارﯾﺔ
اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ ﺑﺎﻟداﺋرة اﻟﻣﻌﻧﯾﺔ ﺷﮭﺎدة ﻓﺣص ﺗﻔﯾد ﻋدم إﺻﺎﺑﺗﮫ ﺑﻔﯾروس ﻛوروﻧﺎ ﺳﺎرس-ﻛوف 2-اﻟﻣﺳﺗﺟد .ﯾﻣﻛﻧك ﻣﻌرﻓﺔ اﻟﺷروط اﻟﺗﻲ ﯾﺟب
اﻻﻟﺗزام ﺑﮭﺎ ﺑﮭذا اﻟﺷﺄن ﻣن اﻷﺳﺋﻠﺔ اﻟﻣرﻓﻘﺔ ھﻧﺎ .وھﻲ ﻣوﺟﮭﺔ ﺣﺳب اﺣﺗﻣﺎل إﻗﺎﻣﺔ اﻟﺷﺧص اﻟﻣﻌﻧﻲ ﻓﻲ ﻣﻧطﻘﺔ ذات ﻣؤﺷرات ﻋﺎﻟﯾﺔ
ﺑﺎﻹﺻﺎﺑﺔ أو ﻣﻧطﻘﺔ ﯾﻧﺗﺷر ﺑﮭﺎ أﺣد أﻧواع اﻟﻔﯾروس أو ﻏﯾرھﺎ ﻣن اﻟﻣﻧﺎطﻖ اﻟﺧطرة .ﯾﻣﻛﻧﻛم اﻻطﻼع ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻋن اﻟدول أو
اﻟﻣﻧﺎطﻖ اﻟﻣﺻﻧﻔﺔ وﻓﻖ ھذه اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر ﻋﺑر اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺣدﺛﺔ أوﻻً ﺑﺄول ﻋﻠﻰ اﻟﻣوﻗﻊ اﻟرﺋﯾﺳﻲ ﻟﻣﻌﮭد روﺑرت ﻛوخ ).(RKI
ﻣﮭم :ﯾﻣﻛن أﯾﺿًﺎ ،ﺑﺟﺎﻧب واﺟب اﻟﺧﺿوع ﻟﻼﺧﺗﺑﺎر ،ﻓرض واﺟب اﻟﺣﺟر اﻟﻣﻧزﻟﻲ ﺑﻌد اﻟوﺻول إﻟﻰ وﻻﯾﺔ ﺑﺎﻓﺎرﯾﺎ ،وذﻟك وﻓﻖ ﻗواﻋد
ﻻﺋﺣﺔ اﻟﺣﺟر اﻟﺻﺣﻲ ﻋﻧد دﺧول اﻟﺑﻼد ) .(EQVﯾﻣﻛﻧك اﻻطﻼع ﻋﻠﻰ اﻟﻣزﯾد ﻣن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺑﮭذا اﻟﺷﺄن ﻋﺑر ﻓﺻل أﺳﺋﻠﺔ وإﺟﺎﺑﺎت
ﻋن ﻻﺋﺣﺔ اﻟﺣﺟر اﻟﺻﺣﻲ ﻋﻧد دﺧول اﻟﺑﻼد.
واﺟب اﻟﺗﺳﺟﯾل:
ﯾﺟب ﻋﻠﻰ اﻷﺷﺧﺎص اﻟراﻏﺑﯾن ﻓﻲ اﻟدﺧول إﻟﻰ ﺟﻣﮭورﯾﺔ أﻟﻣﺎﻧﯾﺎ اﻻﺗﺣﺎدﯾﺔ وأﻗﺎﻣوا ﻓﻲ اﻷﯾﺎم اﻟﻌﺷر اﻷﺧﯾرة ﻗﺑل ﺳﻔرھم إﻟﻰ أﻟﻣﺎﻧﯾﺎ ﻓﻲ
إﺣدى اﻟﻣﻧﺎطﻘﺔ اﻟﻣﺻﻧﻔﺔ ﻛﻣﻧﺎطﻖ ﺧطرة أن ﯾﺳﺟﻠوا أﻧﻔﺳﮭم ﻣن ﺣﯾث اﻟﻣﺑدأ ﻋﺑر ﺗﺳﺟﯾل اﻟدﺧول اﻟرﻗﻣﻲ .ﯾﺗوﻓﱠر اﻟﻣزﯾد ﻣن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت
ﺑﮭذا اﻟﺷﺄن ﻋﺑر اﻟﺻﻔﺣﺔ اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ ﻟوزارة اﻟﺻﺣﺔ اﻻﺗﺣﺎدﯾﺔ.

ﻣﺎ اﻟذي ﯾُطﺑﻖ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻹﻗﺎﻣﺔ اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﻓﻲ إﺣدى اﻟﻣﻧﺎطﻖ اﻟﺧطرة )وﻟﯾس ﻓﻲ إﺣدى اﻟﻣﻧﺎطﻖ ذات ﻣؤﺷرات اﻹﺻﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻟﯾﺔ أو ﻣﻧﺎطﻖ
ﺳﻼﻻت اﻟﻔﯾروس(؟
ﯾﺟب ﻋﻠﻰ اﻷﺷﺧﺎص اﻟذﯾن أﻗﺎﻣوا ﺧﻼل  10أﯾﺎم ﻗﺑل ﻗدوﻣﮭم إﻟﻰ اﻟوﻻﯾﺔ ﻓﻲ إﺣدى اﻟﻣﻧﺎطﻖ اﻟﺧطرة )ﺗوﺟد ﻣﻌﻠوﻣﺎتٌ ُﻣﺣدﱠﺛﺔ أوﻻً ﺑﺄول
ﻋن اﻟدول أو اﻟﻣﻧﺎطﻖ اﻟﻣطﺎﺑﻘﺔ ﻟﮭذا اﻟﺗﺻﻧﯾف ﻋﻠﻰ اﻟﻣوﻗﻊ اﻟرﺋﯾﺳﻲ ﻟﻣﻌﮭد روﺑرت ﻛوخ ) ،((RKIﻟﻛﻧﮭﺎ ﻟﯾﺳت ﻣن اﻟﻣﻧﺎطﻖ ذات
ﻣؤﺷرات اﻹﺻﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻟﯾﺔ أو ﻣﻧﺎطﻖ ﺳﻼﻻت اﻟﻔﯾروس ،أن ﯾﻛون ﻟدﯾﮭم ﻣﺎ ﯾﻔﯾد ﺳﻠﺑﯾﺔ اﺧﺗﺑﺎرھم ﻟﻔﯾروس ﻛوروﻧﺎ ﺧﻼل  48ﺳﺎﻋﺔ
وﯾﻘدﻣوھﺎ إﻟﻰ اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻹدارﯾﺔ اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ ﺑﺎﻟداﺋرة اﻟﻣﻌﻧﯾﺔ .وﯾﺟب أﻻ ﯾﺗﺟﺎوز اﻻﺧﺗﺑﺎر )= أﺧذ اﻟﻌﯾﻧﺔ(  48ﺳﺎﻋﺔ ﻣن اﻟدﺧول إﻟﻰ
اﻟﺑﻼد.
ھل ﺗوﺟد اﺳﺗﺛﻧﺎءات ﻣن واﺟب اﻻﺧﺗﺑﺎر؟
ﻻ ﯾﻣﻛن أن ﺗﻛون ھﻧﺎك اﺳﺗﺛﻧﺎءات ﻣن واﺟب اﻻﺧﺗﺑﺎر إﻻ ﻓﻲ ﺣﺎل ﻋدم ظﮭور اﻷﻋراض اﻟﻣﻌﺗﺎدة اﻟﺗﻲ ﺗﺷﯾر إﻟﻰ وﺟود ﻓﯾروس
ﻛوروﻧﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺷﺧص.
ﯾُﺳﺗﺛﻧﻰ ﻣن واﺟب اﻻﺧﺗﺑﺎر أﯾﺿًﺎ اﻷﺷﺧﺎص
•

اﻟذﯾن ﻣروا ﻓﻘط ﻣن إﺣدى اﻟﻣﻧﺎطﻖ اﻟﺧطرة وﻟم ﯾﻘﯾﻣوا ﻓﯾﮭﺎ،

•

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

•

أﻗﺎﻣوا ﻓﻲ ﻣﻧطﻘﺔ ﺧطرة ﻓﻲ إطﺎر ﺣرﻛﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺣدود ﻟﻣدة أﻗل ﻣن  24ﺳﺎﻋﺔ أو دﺧﻠوا إﻟﻰ ﺟﻣﮭورﯾﺔ أﻟﻣﺎﻧﯾﺎ اﻻﺗﺣﺎدﯾﺔ ﻟﻣدة
ﺗﺻل إﻟﻰ  24ﺳﺎﻋﺔ ﻓﻘط؛

•

ﺑرا أو ﺑﺎﻟﺳﻛك اﻟﺣدﯾدﯾﺔ أو اﻟﺳﻔن أو اﻟطﺎﺋرات ﻣﻊ اﻻﻟﺗزام
اﻟذﯾن ﯾﻧﻘﻠون ﺑﺣﻛم ﻋﻣﻠﮭم أﺷﺧﺎ ً
ﺻﺎ أو ﺑﺿﺎﺋﻊ أو ﻣﻧﺗﺟﺎت ﻋﺑر اﻟﺣدود ً
ﺑﺎﻹﺟراءات اﻟﺻﺣﯾﺔ وإﺟراءات اﻟﻧظﺎﻓﺔ،

•

ﻟم ﯾﺗﻣوا ﺑﻌد  6أﻋوام ﻣن اﻟﻌﻣر،

ايرافاب ةيالو يف ةياعرلاو ةحصلا ةرازو
•

ﯾﻌودون إﻟﻰ أﻟﻣﺎﻧﯾﺎ ﺑﺻﻔﺗﮭم ﺟز ًءا ﻣن وﻓد رﺳﻣﻲ ﻋﺑر اﻟﺑواﺑﺔ اﻟﻣﺧﺻﺻﺔ ﻟﻠﺣﻛوﻣﺔ ﺑﻣطﺎر ﺑرﻟﯾن ﺑراﻧدﻧﺑورغ أو ﻋﺑر ﻣطﺎر
ﻛوﻟوﻧﯾﺎ/ﺑون وﺗواﺟدوا ﻓﻲ اﻟﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺧطرة ﻟﻣدة ﺗﻘل ﻋن  72ﺳﺎﻋﺔ،

•

اﻟﻣﺷﻣوﻟون ﺑﺎﻟﻣﺎدة  a54ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟوﻗﺎﯾﺔ ﻣن اﻟﻌدوى،

•

ﻲ ﻟﻘوات ﻣﻧظﻣﺔ اﻟﺷراﻛﺔ ﻣن
ﻲ ﻟﻘوات ﺣﻠف اﻟﻧﺎﺗو ،واﻟﻧظﺎم اﻷﺳﺎﺳ ّ
أﻋﺿﺎء اﻟﻘوات اﻟﻣﺳﻠﱠﺣﺔ اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ ﻣن ﻣﻧظور اﻟﻧظﺎم اﻷﺳﺎﺳ ّ
ﻲ ،واﻟذﯾن ﯾﻔدون إﻟﻰ أﻟﻣﺎﻧﯾﺎ
ﻲ ﻟﻘوات اﻟدول اﻷﻋﺿﺎء ﻓﻲ اﻻﺗﺣﺎد اﻷوروﺑ ّ
أﺟل اﻟﺳﻼم اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﺣﻠف اﻟﻧﺎﺗو ،واﻟﻧظﺎم اﻷﺳﺎﺳ ّ
ﻷﻏراض ﺗﺗﻌﻠﱠﻖ ﺑﺎﻟﺧدﻣﺔ أو ﯾﻌودون إﻟﻰ ھﻧﺎك.
ٍ

•

ﻛﻣﺎ ﯾُﺳﺗﺛﻧﻰ أﯾﺿًﺎ ﻓﻲ ﺣﺎﻻت اﻹﻗﺎﻣﺔ ﻷﻗل ﻣن  72ﺳﺎﻋﺔ اﻷﺷﺧﺎص،
o

اﻟذﯾن ﯾﻔدون ﺑﻐرض زﯾﺎرة أﻗرﺑﺎء ﻣن اﻟدرﺟﺔ اﻷوﻟﻰ ،أو اﻟزوج أو رﻓﯾﻘﺔ أو رﻓﯾﻖ اﻟﺣﯾﺎة ﻏﯾر اﻟﻣﻧﺗﻣﻲ إﻟﻰ اﻟﻣﺳﻛن ﻧﻔﺳﮫ،
أو ﺻﺎﺣب ﺣﻖ اﻟﺣﺿﺎﻧﺔ اﻟﻣﻧﻔﺻل أو رؤﯾﺔ اﻷطﻔﺎل ﺑﻌد اﻟطﻼق،

o

ﻲ ﺿرورﯾًﺎ ﺑﺻورةٍ
ﻣﻊ اﻻﻟﺗزام ﺑﺎﻹﺟراءات اﻟﺻﺣﯾﺔ وإﺟراءات اﻟﻧظﺎﻓﺔ اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ اﻷﺷﺧﺎص اﻟذﯾن ﯾﻛونُ ﻧﺷﺎطﮭم اﻟﻣﮭﻧ ّ
ّ
ﻲ ،وأﻗر ﺑذﻟك أﺻﺣﺎبُ اﻟﺗوظﯾف أو أرﺑﺎبُ اﻟﻌﻣل أو اﻟ ُﻣﻛﻠِﻔون،
ﻋﺎﺟﻠﺔ وﻻ ﻏﻧﻰ ﻋﻧﮫ ﻟﻠﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﻧظﺎم اﻟﺻﺣ ّ

o

ﻣﻊ اﻻﻟﺗزام ﺑﺎﻹﺟراءات اﻟﺻﺣﯾﺔ وإﺟراءات اﻟﻧظﺎﻓﺔ اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ اﻷﺷﺧﺎص اﻟذﯾن ﯾﻌﻣﻠون أﻋﺿﺎ ًء رﻓﯾﻌﻲ اﻟﻣﺳﺗوى ﻓﻲ اﻟﺳﻠك
ﻲ ﻓﻲ اﻟﺳﻔﺎرات واﻟﺣﻛوﻣﺎت أو
ﻲ أو اﻟﻘﻧﺻﻠ ّ
اﻟدﺑﻠوﻣﺎﺳ ّ

o

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

ﻣﺎ اﻟذي ﯾُطﺑﻖ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻹﻗﺎﻣﺔ اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﻓﻲ إﺣدى اﻟﻣﻧﺎطﻖ ذات ﻣؤﺷرات اﻹﺻﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻟﯾﺔ؟
ﯾﺟب ﻋﻠﻰ اﻷﺷﺧﺎص اﻟذﯾن أﻗﺎﻣوا ﺧﻼل  10أﯾﺎم ﻗﺑل ﻗدوﻣﮭم إﻟﻰ اﻟوﻻﯾﺔ ﻓﻲ إﺣدى اﻟﻣﻧﺎطﻖ ذات ﻣؤﺷرات اﻹﺻﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻟﯾﺔ )ﺗوﺟد
ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻣﺣدﺛﺔ أوﻻ ﺑﺄول ﻋن اﻟدول أو اﻟﻣﻧﺎطﻖ اﻟﻣطﺎﺑﻘﺔ ﻟﮭذا اﻟﺗﺻﻧﯾف ﻋﻠﻰ اﻟﻣوﻗﻊ اﻟرﺋﯾﺳﻲ ﻟﻣﻌﮭد روﺑرت ﻛوخ ) ،((RKIأن
ﯾﻛون ﻟدﯾﮭم ﻗﺑﯾل ﻗدوﻣﮭم إﻓﺎدة ﺑﺳﻠﺑﯾﺔ اﺧﺗﺑﺎرھم ﻟﻔﯾروس ﻛوروﻧﺎ وﯾﻘدﻣوھﺎ إﻟﻰ اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻹدارﯾﺔ اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ ﺑﺎﻟداﺋرة اﻟﻣﻌﻧﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻔور،
وﺧﻼل  24ﺳﺎﻋﺔ ﺑﺣد أﻗﺻﻰ .وﯾﺟب أﻻ ﯾﺗﺟﺎوز اﻻﺧﺗﺑﺎر )= أﺧذ اﻟﻌﯾﻧﺔ(  48ﺳﺎﻋﺔ ﻣن اﻟدﺧول إﻟﻰ اﻟﺑﻼد .إذا ﻟم ﯾﺗوﻓر ﻟدى
اﻷﺷﺧﺎص اﻟﻣﻌﻧﯾﯾن ﺷﮭﺎدة ﻓﺣص ﻋﻧد دﺧوﻟﮭم إﻟﻰ اﻟﺑﻼد ،ﯾﺟب ﻋﻠﯾﮭم وﻓﻖ اﻟﺟﻣﻠﺔ  2ﻣن اﻟﻔﻘرة  10ﻣن اﻟﻣﺎدة  36ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟوﻗﺎﯾﺔ
ﻣن اﻟﻌدوى اﻟﺧﺿوع ﻟﻠﻔﺣص ﻋﻧد اﻟوﺻول أو ﺑﻌده ﻣﺑﺎﺷرة ً وﺗﻘدﯾم ﺷﮭﺎدة اﻟﻔﺣص دون إرﺟﺎءٍ أو ﺗﺄﺧﯾر إﻟﻰ اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻹدارﯾﺔ
اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ ﺑﺎﻟداﺋرة اﻟﻣﻌﻧﯾﺔ.
ھل ﺗوﺟد اﺳﺗﺛﻧﺎءات ﻣن واﺟب اﻻﺧﺗﺑﺎر؟
ﻻ ﯾﻣﻛن أن ﺗﻛون ھﻧﺎك اﺳﺗﺛﻧﺎءات ﻣن واﺟب اﻻﺧﺗﺑﺎر إﻻ ﻓﻲ ﺣﺎل ﻋدم ظﮭور اﻷﻋراض اﻟﻣﻌﺗﺎدة اﻟﺗﻲ ﺗﺷﯾر إﻟﻰ وﺟود ﻓﯾروس
ﻛوروﻧﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺷﺧص.
ﯾُﺳﺗﺛﻧﻰ ﻣن واﺟب اﻻﺧﺗﺑﺎر أﯾﺿًﺎ اﻷﺷﺧﺎص
•

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

•

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

•

ﺑرا أو ﺑﺎﻟﺳﻛك اﻟﺣدﯾدﯾﺔ أو اﻟﺳﻔن أو اﻟطﺎﺋرات ﻣﻊ اﻻﻟﺗزام
اﻟذﯾن ﯾﻧﻘﻠون ﺑﺣﻛم ﻋﻣﻠﮭم أﺷﺧﺎ ً
ﺻﺎ أو ﺑﺿﺎﺋﻊ أو ﻣﻧﺗﺟﺎت ﻋﺑر اﻟﺣدود ً
ﺑﺎﻹﺟراءات اﻟﺻﺣﯾﺔ وإﺟراءات اﻟﻧظﺎﻓﺔ اﻟﻣﻌﻘوﻟﺔ ،ﺑﺷرط أن ﺗﻘل ﻣدة اﻹﻗﺎﻣﺔ ﻋن  72ﺳﺎﻋﺔ،

•

ﻟم ﯾﺗﻣوا ﺑﻌد  6أﻋوام ﻣن اﻟﻌﻣر،

ايرافاب ةيالو يف ةياعرلاو ةحصلا ةرازو
•

ﯾﻌودون إﻟﻰ أﻟﻣﺎﻧﯾﺎ ﺑﺻﻔﺗﮭم ﺟز ًءا ﻣن وﻓد رﺳﻣﻲ ﻋﺑر اﻟﺑواﺑﺔ اﻟﻣﺧﺻﺻﺔ ﻟﻠﺣﻛوﻣﺔ ﺑﻣطﺎر ﺑرﻟﯾن ﺑراﻧدﻧﺑورغ أو ﻋﺑر ﻣطﺎر
ﻛوﻟوﻧﯾﺎ/ﺑون وﺗواﺟدوا ﻓﻲ اﻟﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺧطرة ﻟﻣدة ﺗﻘل ﻋن  72ﺳﺎﻋﺔ أو

•

ت ﻣﺑررة ﺣﺎل وﺟود ﺳﺑب
ت أﺧرى ﻓﻲ ﺣﺎﻻ ٍ
اﻷﺷﺧﺎص اﻟذﯾن أﺻدرت اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻻت ﻓردﯾﺔ ﻣﺑررة اﺳﺗﺛﻧﺎءا ٍ
وﺟﯾﮫ.

ﻣﺎ اﻟذي ﯾُطﺑﻖ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻹﻗﺎﻣﺔ اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﻓﻲ إﺣدى اﻟﻣﻧﺎطﻖ اﻟﺗﻲ ﯾوﺟد ﺑﮭﺎ أﻧواع اﻟﻔﯾروﺳﺎت؟
ﯾﺟب ﻋﻠﻰ اﻷﺷﺧﺎص اﻟذﯾن أﻗﺎﻣوا ﺧﻼل  10أﯾﺎم ﻗﺑل ﻗدوﻣﮭم إﻟﻰ اﻟوﻻﯾﺔ ﻓﻲ إﺣدى اﻟﻣﻧﺎطﻖ اﻟﺗﻲ ﯾوﺟد ﺑﮭﺎ ﺳﻼﻻت ﻣن اﻟﻔﯾروس
)ﺗوﺟد ﻣﻌﻠوﻣﺎتٌ ُﻣﺣدﱠﺛﺔ أوﻻً ﺑﺄول ﻋن اﻟدول أو اﻟﻣﻧﺎطﻖ اﻟﻣطﺎﺑﻘﺔ ﻟﮭذا اﻟﺗﺻﻧﯾف ﻋﻠﻰ اﻟﻣوﻗﻊ اﻟرﺋﯾﺳﻲ ﻟﻣﻌﮭد روﺑرت ﻛوخ )،((RKI
أن ﯾﻛون ﻟدﯾﮭم ﻗﺑﯾل ﻗدوﻣﮭم إﻓﺎدة ﺑﺳﻠﺑﯾﺔ اﺧﺗﺑﺎرھم ﻟﻔﯾروس ﻛوروﻧﺎ وﯾﻘدﻣوھﺎ إﻟﻰ اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻹدارﯾﺔ اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ ﺑﺎﻟداﺋرة اﻟﻣﻌﻧﯾﺔ ﻋﻠﻰ
اﻟﻔور ،وﺧﻼل  24ﺳﺎﻋﺔ ﺑﺣد أﻗﺻﻰ .وﯾﺟب أﻻ ﯾﺗﺟﺎوز اﻻﺧﺗﺑﺎر )= أﺧذ اﻟﻌﯾﻧﺔ(  48ﺳﺎﻋﺔ ﻣن اﻟدﺧول إﻟﻰ اﻟﺑﻼد .إذا ﻟم ﯾﺗوﻓر ﻟدى
اﻷﺷﺧﺎص اﻟﻣﻌﻧﯾﯾن ﺷﮭﺎدة ﻓﺣص ﻋﻧد دﺧوﻟﮭم إﻟﻰ اﻟﺑﻼد ،ﯾﺟب ﻋﻠﯾﮭم وﻓﻖ اﻟﺟﻣﻠﺔ  2ﻣن اﻟﻔﻘرة  10ﻣن اﻟﻣﺎدة  36ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟوﻗﺎﯾﺔ
ﻣن اﻟﻌدوى اﻟﺧﺿوع ﻟﻠﻔﺣص ﻋﻧد اﻟوﺻول أو ﺑﻌده ﻣﺑﺎﺷرة ً وﺗﻘدﯾم ﺷﮭﺎدة اﻟﻔﺣص دون إرﺟﺎءٍ أو ﺗﺄﺧﯾر إﻟﻰ اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻹدارﯾﺔ
اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ ﺑﺎﻟداﺋرة اﻟﻣﻌﻧﯾﺔ.
ھل ﺗوﺟد اﺳﺗﺛﻧﺎءات ﻣن واﺟب اﻻﺧﺗﺑﺎر؟
ﯾُﺳﺗﺛﻧﻰ ﻣن واﺟب إﺟراء اﻻﺧﺗﺑﺎر ﺑﻌد اﻹﻗﺎﻣﺔ اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﻓﻲ إﺣدى اﻟﻣﻧﺎطﻖ اﻟﺗﻲ ﯾوﺟد ﺑﮭﺎ أﻧواع اﻟﻔﯾروﺳﺎت ﻓﻘط اﻷﺷﺧﺎص اﻟذﯾن ﻟم
ﯾﺗﻣوا ﺑﻌد  6أﻋوام ﻣن اﻟﻌﻣر وﻟم ﺗظﮭر ﻋﻠﯾﮭم أﻋراض اﻹﺻﺎﺑﺔ ﺑﻔﯾروس ﻛوروﻧﺎ .وإﻻ ﻓﻠﯾﺳت ھﻧﺎك اﺳﺗﺛﻧﺎءات.

