نریاب تبقارم و تمالس ترازو
ﺳواﻻﺗﯽ در ﻣورد ﺷراﯾط آزﻣﺎﯾش و ﺛﺑت ﻧﺎم ﺑرای اﻓرادی ﮐﮫ از ﻣﻧﺎطﻖ ﭘرﺧطر وارد ﻣﯽ ﺷوﻧد
ﺷراﯾط آزﻣﺎﯾش و ﺛﺑت ﻧﺎم در ﻣورد ﭼﮫ ﮐﺳﺎﻧﯽ ﺻدق ﻣﯽ ﮐﻧد و ﭼﮫ ﻣواردی ﺑﺎﯾد رﻋﺎﯾت ﺷود؟
ﻣطﺎﺑﻖ ﺑﮫ ﺑﺧﺷﻧﺎﻣﮫ ورود ﺑﮫ آﻟﻣﺎن در زﻣﺎن ھﻣﮫ ﮔﯾری ﮐروﻧﺎ وﯾروس )(CoronaEinreiseVﻣﺻوب  13ژاﻧوﯾﮫ ۲۰۲۱در
راﺑطﮫ ﺑﺎ ﻓرﻣﺎن ﻋﻣوﻣﯽ ﮔواھﯽ ﺗﺳت ﮐروﻧﺎی ﻣﺳﺎﻓران از  ۱٥ژاﻧوﯾﮫ  ۲۰۲۱ﻣوارد زﯾر اﻋﻣﺎل ﻣﯽ ﺷود:
ھر ﮐﺳﯽ ﮐﮫ ظرف  ۱۰روز ﻗﺑل از ورود ﺑﮫ ﺑﺎﯾرن در ﻣﻧطﻘﮫ ﺧطر ﺑﺳر ﺑرده ﺑﺎﺷد ،ﺑﺎﯾد ﭘس از ورود ﯾﮏ ﮔواھﯽ ﺗﺳت ﻋدم وﺟود
ﮐروﻧﺎ وﯾروس ﺳﻧدرم ﺣﺎد ﺗﻧﻔﺳﯽ را ﺑﮫ ادارات ﻣﺳﺋول ﻣﻧطﻘﮫ اراﺋﮫ دھد .از ﺳواﻻت زﯾر ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد ﺷراﯾطﯽ ﮐﮫ ﺑﺎﯾد ﺑرآورده ﺷود
را ﺑﮫ دﺳت آورﯾد .اﯾن اﻣر ﺑﺳﺗﮕﯽ ﺑر اﯾن دارد ﮐﮫ آﯾﺎ ﻓرد ﻣورد ﻧظر در ﯾﮏ ﻣﻧطﻘﮫ ﺑﺎ ﺷﯾوع زﯾﺎد ،ﯾﮏ ﻣﻧطﻘﮫ از ﯾﮏ ﻧوع دﯾﮕر
وﯾروس و ﯾﺎ در ﯾﮏ ﻣﻧطﻘﮫ دﯾﮕر ﺑوده اﺳت .اطﻼﻋﺎت ﻣرﺑوط ﺑﮫ طﺑﻘﮫ ﺑﻧدی ﮐﺷور ھﺎ ﯾﺎ ﻣﻧﺎطﻖ ﺑر اﺳﺎس اﯾن دﺳﺗﮫ ھﺎ را ﻣﯽ
ﺗواﻧﯾد در وب ﺳﺎﯾت  Homepage des RKIﮐﮫ روزاﻧﮫ ﺑﮫ روز ﻣﯽ ﺷود  ،ﭘﯾدا ﮐﻧﯾد.
ﺗوﺟﮫ :ﻋﻼوه ﺑر اﻟزام ﺑﮫ آزﻣﺎﯾش ،ﭘس از ورود ﺑﮫ ﺑﺎﯾرن ﻧﯾز ﻣﻣﮑن اﺳت دﺳﺗور ﻗرﻧطﯾﻧﮫ در ﺧﺎﻧﮫ طﺑﻖ ﺑﺧﺷﻧﺎﻣﮫ ﻗرﻧطﯾﻧﮫ ورود ﺑﮫ
ﮐﺷور (EQVداده ﺷود .اطﻼﻋﺎت ﺑﯾﺷﺗر در اﯾن ﻣورد را اﯾﻧﺟﺎ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﯾد FAQ zur EQV
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
داﺷﺗﮫ اﻧد ،ﺑﺎﯾد ﺑرای ﺛﺑت ﻧﺎم از ﺛﺑت ﻧﺎم ورود دﯾﺟﯾﺗﺎل اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﻧد .اطﻼﻋﺎت ﺑﯾﺷﺗر در اﯾن ﻣورد را اﯾﻧﺟﺎ ﻣﯽ
ﯾﺎﺑﯾدHomepage des Bundesgesundheitsministeriums

ﭼﮫ ﭼﯾزی در ﻣورد اﻗﺎﻣت ﻗﺑﻠﯽ در ﯾﮏ ﻣﻧطﻘﮫ ﭘر ﺧطرﺻدق ﻣﯽ ﮐﻧد )ﻧﮫ در ﯾﮏ ﻣﻧطﻘﮫ ﺑﺎ ﺷﯾوع زﯾﺎد ﯾﺎ ﯾﮏ ﻣﻧطﻘﮫ ﺑﺎ ﻧوع دﯾﮕر
وﯾروس(؟
اﻓرادی ﮐﮫ در طول  ۱۰روز ﭘﯾش از ورود ﺑﮫ ﺑﺎﯾرن در ﯾﮏ ﻣﻧطﻘﮫ ﭘرﺧطر،ﻏﯾر از ﻣﻧطﻘﮫ ﺑﺎ ﺷﯾوع زﯾﺎد ﯾﺎ ﯾﮏ ﻧوع دﯾﮕر
وﯾروس ،اﻗﺎﻣت داﺷﺗﮫ اﻧد)اطﻼﻋﺎت ﻣرﺑوط ﺑﮫ طﺑﻘﮫ ﺑﻧدی ﮐﺷور ھﺎ ﯾﺎ ﻣﻧﺎطﻖ ﺑر اﺳﺎس اﯾن دﺳﺗﮫ ھﺎ را ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد در وب ﺳﺎﯾت
 Homepage des RKIﮐﮫ روزاﻧﮫ ﺑﮫ روز ﻣﯽ ﺷود  ،ﭘﯾدا ﮐﻧﯾد( ،ﺑﺎﯾد در ظرف  ۴۸ﺳﺎﻋت ﮔواھﯽ ﺗﺳت ﻣﻧﻔﯽ ﮐروﻧﺎ وﯾروس
را ﺑﮫ ادارات ﻣﺳﺋول ﻣﻧطﻘﮫ اراﺋﮫ ﮐﻧﻧد .آزﻣﺎﯾش )= ﺗﺳت اﺳﻣﯾر( ﺑﺎﯾد ﺣداﮐﺛر  48ﺳﺎﻋت ﻗﺑل از ورود اﻧﺟﺎم ﺷده ﺑﺎﺷد.
آﯾﺎ اﺳﺗﺛﻧﺎﺋﯽ در ﻣورد آزﻣﺎﯾش اﺟﺑﺎری وﺟود دارد؟
ﯾﮏ اﺳﺗﺛﻧﺎ در آزﻣﺎﯾش اﺟﺑﺎری در ﺻورﺗﯽ در ﻧظر ﮔرﻓﺗﮫ ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ ﻓرد ﻣرﺑوطﮫ ﻋﻼﺋم ﺧﺎص ﻋﻔوﻧت ﮐروﻧﺎ را از ﺧود ﻧﺷﺎن
دھد.
اﻓرادی از آزﻣﺎﯾش اﺟﺑﺎری ﻣﺳﺗﺛﻧﯽ ﻣﯽ ﺷوﻧد ﮐﮫ
•

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

•

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

•

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

•
•

ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﺎ رﻋﺎﯾت ﻣﻔﺎھﯾم ﻣﺣﺎﻓظﺗﯽ و ﺑﮭداﺷﺗﯽ ﻣﻧﺎﺳب ﺑﮫ دﻻﯾل ﮐﺎری ﺑﮫ ﻣﻧظور ﺣﻣل و ﻧﻘل ﮐﺎﻻ و اﺟﻧﺎس ﻣﺟﺑور ﺑﮫ ﻋﺑور
از ﻣرز ﺑﺎ اﺳﺗﻔﺎده از ﻣﺳﯾر ﺟﺎدهای ،راهآھن ،ﮐﺷﺗﯽ ﯾﺎ ھواﭘﯾﻣﺎ ﻣﯽﺑﺎﺷﻧد،

•

ھﻧوز ﺑﮫ ﺳن  ۶ﺳﺎﻟﮕﯽ ﻧرﺳﯾده اﻧد،
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•

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

•

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

•

اﻋﺿﺎی ﻧﯾروھﺎی ﻣﺳﻠﺢ ﺧﺎرﺟﯽ در ﭼﺎرﭼوب ﻣواﻓﻘتﻧﺎﻣﮫ وﺿﻌﯾت ﻧﯾروھﺎی ﻧﺎﺗو ،ﻣواﻓﻘتﻧﺎﻣﮫ ھﻣﮑﺎری ﻧﯾروھﺎی ﻧﺎﺗو ﺑرای
ﺻﻠﺢ )ﻣواﻓﻘتﻧﺎﻣﮫ  (PfPو ﻣواﻓﻘتﻧﺎﻣﮫ ﮐﺷورھﺎی ﻋﺿو اﺗﺣﺎدﯾﮫ اروﭘﺎ )ﻣواﻓﻘتﻧﺎﻣﮫ  (EUﮐﮫ ﺑرای اھداف ﻣﺷﺧص ﺑﮫ آﻟﻣﺎن
ﺳﻔر ﮐرده ﯾﺎ ﺑﮫ ﮐﺷورﺷﺎن ﺑﺎز ﻣﯽﮔردﻧد،

•

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

ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﺎ رﻋﺎﯾت ﻣﻔﺎھﯾم ﻣﺣﺎﻓظﺗﯽ و ﺑﮭداﺷﺗﯽ ﻣﻧﺎﺳب ﮐﮫ ﻧﻘش ﺣﯾﺎﺗﯽ در ﺳﯾﺳﺗم ﺳﻼﻣت ،ﻣراﻗﺑت و ﻧﮕﮭداری از
اﻓراد ﻧﯾﺎزﻣﻧد ﯾﺎ ﻣﻌﻠوﻟﯾن اﯾﻔﺎ ﻣﯽﮐﻧﻧد ،ﮐﮫ اﻟﺑﺗﮫ اﯾن ﻧﻘش ﻣورد ﺗﺄﯾﯾد ﮐﺎرﻓرﻣﺎ ﯾﺎ ﻣﺷری ﻗرار ﮔرﻓﺗﮫ ﺑﺎﺷد،

o

ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﺎ رﻋﺎﯾت ﻣﻔﺎھﯾم ﻣﺣﺎﻓظﺗﯽ و ﺑﮭداﺷﺗﯽ ﻣﻧﺎﺳب ﺟزو اﻋﺿﺎی ﻋﺎﻟﯽرﺗﺑﮫ ﺳﯾﺎﺳﯽ و ﮐﻧﺳوﻟﯽ ،ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﺎن ﻣردم و
دوﻟت ﻣﯽﺑﺎﺷﻧد ﯾﺎ

o

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

ﭼﮫ ﭼﯾزی در ﻣورد اﻗﺎﻣت ﻗﺑﻠﯽ در ﯾﮏ ﻣﻧطﻘﮫ ﺑﺎ ﺷﯾوع زﯾﺎد ﺻدق ﻣﯽ ﮐﻧد؟
اﻓرادی ﮐﮫ در طول  ۱۰روز ﭘﯾش از ورود ﺑﮫ ﺑﺎﯾرن در ﯾﮏ ﻣﻧطﻘﮫ ﺑﺎ ﺷﯾوع زﯾﺎد اﻗﺎﻣت داﺷﺗﮫ اﻧد )اطﻼﻋﺎت ﻣرﺑوط ﺑﮫ طﺑﻘﮫ ﺑﻧدی
ﮐﺷور ھﺎ ﯾﺎ ﻣﻧﺎطﻖ ﺑر اﺳﺎس اﯾن دﺳﺗﮫ ھﺎ را ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد در وب ﺳﺎﯾت  Homepage des RKIﮐﮫ روزاﻧﮫ ﺑﮫ روز ﻣﯽ ﺷود ،
ﭘﯾدا ﮐﻧﯾد( ،ﺑﺎﯾد ھﻧﮕﺎم ورود دارای ﯾﮏ ﮔواھﯽ ﺗﺳت ﻣﻧﻔﯽ ﮐروﻧﺎ وﯾروس ﺑوده و آن را ﺣداﮐﺛر ﺗﺎ  ۲۴ﺳﺎﻋت ﺑﮫ ادارات ﻣﺳﺋول
ﻣﻧطﻘﮫ اراﺋﮫ ﮐﻧﻧد .آزﻣﺎﯾش )= ﺗﺳت اﺳﻣﯾر( ﺑﺎﯾد ﺣداﮐﺛر  ۴۸ﺳﺎﻋت ﻗﺑل از ورود اﻧﺟﺎم ﺷده ﺑﺎﺷد .ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ ھﻧﮕﺎم ورود ﮔواھﯽ
ﺗﺳت ﮐروﻧﺎ را در دﺳت ﻧداﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧد ،ﻣطﺎﺑﻖ ﻋﺑﺎرت  ۲ﺑﻧد  ۱۰ﻣﺎده  ۳۶ﻣﻘررات ﺣﻔﺎظت در ﺑراﺑر ﻋﻔوﻧت ﻣوظﻔﻧد ھﻧﮕﺎم ورود ﺑﮫ
ﮐﺷور ﯾﺎ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﮫ ﭘس از آن ﻧﺳﺑت ﺑﮫ اﻧﺟﺎم ﺗﺳت اﻗدام ﮐرده و ﻧﺗﯾﺟﮫ آن را ﺑﮫ ادارات ﻣﺳﺋول ﻣﻧطﻘﮫ اﻗﺎﻣت ﺧود ﺗﺳﻠﯾم ﻧﻣﺎﯾﻧد.
آﯾﺎ اﺳﺗﺛﻧﺎﺋﯽ در ﻣورد آزﻣﺎﯾش اﺟﺑﺎری وﺟود دارد؟
ﯾﮏ اﺳﺗﺛﻧﺎ در آزﻣﺎﯾش اﺟﺑﺎری در ﺻورﺗﯽ در ﻧظر ﮔرﻓﺗﮫ ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ ﻓرد ﻣرﺑوطﮫ ﻋﻼﺋم ﺧﺎص ﻋﻔوﻧت ﮐروﻧﺎ را از ﺧود ﻧﺷﺎن
دھد.
اﻓرادی از آزﻣﺎﯾش اﺟﺑﺎری ﻣﺳﺗﺛﻧﯽ ﻣﯽ ﺷوﻧد ﮐﮫ
•

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

•

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

•

ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﺎ رﻋﺎﯾت ﻣﻔﺎھﯾم ﻣﺣﺎﻓظﺗﯽ و ﺑﮭداﺷﺗﯽ ﻣﻧﺎﺳب ﺑﮫ دﻻﯾل ﮐﺎری ﺑﮫ ﻣﻧظور ﺣﻣل و ﻧﻘل ﮐﺎﻻ و اﺟﻧﺎس ﻣﺟﺑور ﺑﮫ ﻋﺑور
از ﻣرز ﺑﺎ اﺳﺗﻔﺎده از ﻣﺳﯾر ﺟﺎدهای ،راهآھن ،ﮐﺷﺗﯽ ﯾﺎ ھواﭘﯾﻣﺎ ﻣﯽﺑﺎﺷﻧد ،در ﺻورﺗﯽ ﮐﮫ اﻗﺎﻣت آﻧﺎن از ۷۲ﺳﺎﻋت ﮐﻣﺗر ﺑﺎﺷد،

•

ھﻧوز ﺑﮫ ﺳن  ۶ﺳﺎﻟﮕﯽ ﻧرﺳﯾده اﻧد،

•

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

نریاب تبقارم و تمالس ترازو
•

ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ اداره ﻣﺳﺋول ﻣﻧطﻘﮫ ﺑرای آﻧﺎن در ﺻورت درﯾﺎﻓت دﻻﯾل ﻣوﺟﮫ ،اﺳﺗﺛﻧﺎﺋﺎت دﯾﮕری در اﯾن ﺧﺻوص ﻗﺎﯾل ﺷده
اﺳت.

ﭼﮫ ﭼﯾزی در ﻣورد اﻗﺎﻣت ﻗﺑﻠﯽ در ﯾﮏ ﻣﻧطﻘﮫ دارای ﻧوع دﯾﮕروﯾروس ﺻدق ﻣﯽ ﮐﻧد؟
اﻓرادی ﮐﮫ در طول  ۱۰روز ﭘﯾش از ورود ﺑﮫ ﺑﺎﯾرن در ﯾﮏ ﻣﻧطﻘﮫ دارای ﻧوع دﯾﮕر وﯾروس اﻗﺎﻣت داﺷﺗﮫ اﻧد )اطﻼﻋﺎت ﻣرﺑوط
ﺑﮫ طﺑﻘﮫ ﺑﻧدی ﮐﺷور ھﺎ ﯾﺎ ﻣﻧﺎطﻖ ﺑر اﺳﺎس اﯾن دﺳﺗﮫ ھﺎ را ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد در وب ﺳﺎﯾت Homepage des RKIﮐﮫ روزاﻧﮫ ﺑﮫ روز
ﻣﯽ ﺷود  ،ﭘﯾدا ﮐﻧﯾد( ،ﺑﺎﯾد ھﻧﮕﺎم ورود دارای ﯾﮏ ﮔواھﯽ ﺗﺳت ﻣﻧﻔﯽ ﮐروﻧﺎ وﯾروس ﺑوده و آن را ﺣداﮐﺛر ﺗﺎ  ۲۴ﺳﺎﻋت ﺑﮫ ادارات
ﻣﺳﺋول ﻣﻧطﻘﮫ اراﺋﮫ ﮐﻧﻧد .آزﻣﺎﯾش )= ﺗﺳت اﺳﻣﯾر( ﺑﺎﯾد ﺣداﮐﺛر  ۴۸ﺳﺎﻋت ﻗﺑل از ورود اﻧﺟﺎم ﺷده ﺑﺎﺷد .ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ ھﻧﮕﺎم ورود
ﮔواھﯽ ﺗﺳت ﮐروﻧﺎ را در دﺳت ﻧداﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧد ،ﻣطﺎﺑﻖ ﻋﺑﺎرت  ۲ﺑﻧد  ۱۰ﻣﺎده  ۳۶ﻣﻘررات ﺣﻔﺎظت در ﺑراﺑر ﻋﻔوﻧت ﻣوظﻔﻧد ھﻧﮕﺎم
ورود ﺑﮫ ﮐﺷور ﯾﺎ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﮫ ﭘس از آن ﻧﺳﺑت ﺑﮫ اﻧﺟﺎم ﺗﺳت اﻗدام ﮐرده و ﻧﺗﯾﺟﮫ آن را ﺑﮫ ادارات ﻣﺳﺋول ﻣﻧطﻘﮫ اﻗﺎﻣت ﺧود ﺗﺳﻠﯾم
ﻧﻣﺎﯾﻧد.
آﯾﺎ اﺳﺗﺛﻧﺎﺋﯽ در ﻣورد آزﻣﺎﯾش اﺟﺑﺎری وﺟود دارد؟
ﮐﺳﺎﻧﯽ از اﻧﺟﺎم آزﻣﺎﯾش ﻣﻌﺎف ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ ﭘس از اﻗﺎﻣت ﻗﺑﻠﯽ در ﯾﮏ ﻣﻧطﻘﮫ دارای ﻧوع دﯾﮕر وﯾروس ھﻧوز ﺑﮫ ﺳن ۶ﺳﺎﻟﮕﯽ ﻧرﺳﯾده
و از ﺧود ﻋﻼﯾم ﺧﺎص ﮐروﻧﺎ را ﺑروز ﻧﻣﯽ دھﻧد .در ﻏﯾر اﯾن ﺻورت ھﯾﭻ اﺳﺗﺛﻧﺎﯾﯽ وﺟود ﻧدارد.

