.تعلﯾمات للمسافرﯾن القادمﯾن والعائدﯾن لمقاطعة شلﯾزفﯾغ ھولشتاﯾن
.ماالذي ﯾجب مراعاتﮫ من قبل المسافرﯾن

بلد ما إذا كنتقادم من منطقﮫ من ضمن مناطقالخطر .
ﯾرجىالتحقققبل دخولال
ممكنالتحقق من مناطقالخطر ا جنبﯾةعلى موقع معﮭد روبرت كوخ
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogebiete_neu.html
فعول منتارﯾخ 2020/11/08
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ﯾرجى م حظة ما ﯾلي :إذا كان أحد ا ستثناءات )انظر الصفحة 2

اللوائح التالﯾة إلزامﯾة :
فاصﯾل ا تصال الخاص ةبك ھناك  ،وقدم معلو مات
بلد  ،ﯾجبعلﯾكالتسجﯾلعلى ا نترنتعلى  www.einreiseanmeldung.deاتركت
قبل دخولال
وعًاك مستند  PDFأوفيشكل رق مي( وتقدﯾ مﮫ عندالطلب.
إذالمتنجح عملﯾ ةتسجﯾلالدخول الرق مي أولمتكن م مكن ةبالنسب ةلك ،فﯾ مكنتعبئ ة الن موذجالبدﯾل ال متاح ھنا
https://www.bundesgesundheitsministerium.de/fileadmin/Dateien/3_Downloads/C/Coronavirus/Infoblatt/Anlag
e_2_Ersatzmitteilung.
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:بعد السفر
فر
العوده مباشرةإلى مكان ا قامﮫ او مكان مناسبل قامﮫ بعدالوصول منالس
البقاءفيالحجرالصحيلمدة عشرة أﯾام وعدم استقبال الضﯾوف او ا شخاصالغﯾر مقﯾمﯾن معكمبالسكن
فﯾروس خ لفترة الحجرالصحي ﯾرجىإب غ دائرةالصحﮫبمحل ا قامﮫفورا
عند وجود أعراضتدلعلى ا صابﮫبال
امكانﯾﮫ تقصﯾر فترة الحجر الصحي

لتتمكن منتقصﯾر مدةالحجر الصحيلمدة عشرة أﯾامبحد أقصى خمسة أﯾام ) ﯾجب ا لتزامبالحجرالصحيلمدة خمسة أﯾامعلى ا قل(
 ،ﯾجبعلﯾكتقدﯾم اختبار كوروناسلبيإلى إدارة الصحةالمحلﯾة.

•

ﯾمكن إجراء الفحص من قبل الطبﯿب أو طبﯿب ا سرة

•

فر لمانﯾا.لﯾتمالخروج منالحجر الصحي
فحصبعد خمسة أﯾام منتارﯾخ دخولالمسا
ﯾتمالقﯾامبال
للتأكد منالنتﯾجﮫ  PCRﯾجب عملفحص كوروناسرﯾع،في حالة كونالنتﯾجﮫ اﯾجابﯾﮫ ﯾتم عملفحص كورونا
.
سلﯾمﮭالدائرةالصحﮫ عنداللزوم او الطلب
فحصلمدة عشرة أﯾام وت
فاظبنتﯾجةال
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حتى عشرة أﯾامبعد مغادرتكللحجرالصحي .ﯾمكنالعثور SARS-CoV-2فيحالة ظﮭور أعراض عدوى
فاصﯾل ا تصال بالسلطات الصحﯾة المحلﯾة ھنا
:www.schleswig-على مزﯾد من المعلومات وت

•
•
•
•

holstein.de/coronavirus-einreise

فر ،ا ولوﯾﮫتكون ل شخاص القادمﯾن لظرورة طبﯾﮫ او
فحص للعائدﯾن من الس
توجد اولوﯾﮫ لعمل ال
فحص منقبل دائرةالصحﮫ
.ا شخاصالملتزمﯾنبعملال
في حالة التعدي على قواعد الحجر الصحي ﯾتم فرض غرامات مالﯾﮫ
المبلغ المالي

الغرامات

•

500 € - 10.000 €

إذا انتﮭكتقاعدة الحجر الصحيلمدة عشرة أﯾامفي منزلك أو مكان إقامة مناسب آخر عند دخولك أو عودتك من منطقة خطر ...

150 € - 3.000 €

إذالمتذھب مباشرة إلى منزلك أو أي مكان إقامة مناسب آخر عند دخولك أو عودتك من منطقة خطر ...

300 € - 5.000 €

عند القﯾامباستقبال ضﯾوففيفترة الحجر الصحيبعد العوده من منطقﮫتصنف من مناطق الخطر

150 € - 2.000 €

فحةتسجﯾلالدخول قبلالدخول من منطقة خطر أولمتقومبتعبئة ا ستماره
إذالمتقمبالتسجﯾل عبرص
البدﯾلﮫ…..

300 € - 3.000 €

فر حتىلو ظﮭرت ا عراضبعد
فﯾروسبعد العوده من الس
عند عدم إب غ او عدم ا ب غ المباشرلدائرة الصحﮫ عند ظﮭور أعراض ال
دخول ألبلد

ا ستثناءات )ھذه فقط امثلﮫ ولﯾست كاملة  ،انظر النقطة (3
تنطبق ا ستثناءات علﯾك فقط إذا لم تكن لدﯾك أعراض تشﯾر إلى ا صابة بعدوى ) 2-SARS-CoVفقدان حاسة الشم أو التذوق  ،والحمى  ،والسعال  ،وسﯾ ن ا نف(.

 :ﯾتم اعفائكم من الحجر الصحي و ﯾتطلب منكم إجراء الفحص في حالة

•

فﯾغ ھولشتاﯾنفقط ومغادرةال مقاطعﮫبطرﯾق مباشر
المروربقاطعةشلﯾز
ذاقمتبالدخول من الدنمارك او اقمت قل من 24ساعﮫفيبلد خطر أجنبي أوتودالدخول عن طرﯾق الدنمارك وا قامﮫفيألمانﯾا
حتى 24ساعﮫ.
•
فﯾغ ھولشتاﯾنوالبقاءلمدة أقل من 72ساعة من منطقة الخطر ا جنبﯾة بسبب زﯾارة أقارب
الدخول إلى مقاطعةشلﯾز
فل من حضانة مشتركة.في،حالة ا قامﮫ
فس ا سرة أو ط
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•

فﯾروس ﯾرجى إب غ دائرة الصحﮫ المحلﯾﮫفورا )بإستثناء المروربالمقاطعﮫ(
في حالة ظﮭور أعراض ال

•

لمدة عشرة أﯾام بعد الدخول  ،تكون ملزما با تصال بدائرة الصحة المحلﯾة إذا كنت تعاني
 SARS-CoV2.من أعراض فﯾروس
استثناءات أخرى ﯾمكن العثور على استثناءات أخرى على صفحة وزارة الصحة في شلﯾزفﯾغ
ھولشتاﯾن
)(www.schleswig-holstein.de/coronavirus-einreise
•

