Hessisches Ministerium
für Soziales und Integration

نتيجة اختبار  SARS-CoV-2بالنسبة إليك إيجابية؟
لقد تلقيت المعلومات التي أثبتت إصابتك بعدوى  .SARS-CoV-2ينتج عن ذلك عواقب والتزامات مباشرة بالنسبة لك.

مزيد من المعلومات تجدها تحت الرابط اآلتي:
https://soziales.hessen.de/gesundheit/corona-hessen/selbst-und-haushaltsquarantaene
مسؤولياتك
إصدار 22.07.2021
في حال كان إختبار  PCRإيجابيا
• اذهب فورا إلى منزلك أو إلى أي مكان إقامة مناسب آخر ومن دون أن تتلقى أية أوامر ،حتى من دون أمر خاص من مديرية الصحة.
• عليك البقاء في عزلة لمدة  14يوما ،وهذا يعني البقاء هناك طوال الوقت ،وتجنب االتصال بأشخاص آخرين  -بما في ذلك أفراد
أسرتك  -قدر اإلمكان وعدم استقبال أي زوار .تبدأ فترة  14يوما ً عند أخذ اللطاخة (الحجر الصحي الذاتي).
• يجب عليك إبالغ مديرية الصحة المسؤولة عنك على الفور .يمكنك العثور على تفاصيل االتصال بمديرية الصحة الخاصة بك عن
طريق الرابط.http://tools.rki.de :
• من األفضل إبالغ األشخاص الذين تم التواصل معهم وصاحب العمل بأنك قد تلقيت نتيجة االختبار اإليجابية الخاصة بك.
• إذا الحظت ظهور أعراضا نموذجية لعدوى  SARS-CoV-2في غضون  14يوما ً من تلقي نتيجة االختبار (حمى ،وسعال جاف،
وفقدان حاسة الشم والتذوق ،وما إلى ذلك) ،فاتصل بمديرية الصحة المسؤولة عنك على الفور واتصل مع طبيبك عن طريق الهاتف.
• يجب على أي شخص آخر يعيش في منزلك أن يعزل نفسه على قدم المساواة .هناك استثناءات فقط للمهام العاجلة والعاجلة التي ال
يمكن تأجيلها ،خاص ة لتغطية االحتياجات اليومية .ال ينطبق هذا الحجر الصحي المنزلي (إال إذا كنت مصابا ً بمتغير فيروسي لم ينتشر بعد
في ألمانيا وله خصائص مثيرة للقلق كما حددها معهد روبرت كوخ) لألشخاص الذين تم تطعيمهم وتعافيهم (الفقرة  2من قانون استثناءات
إجراءات الحماية من  ) COVID-19في منزلك .يجب أن يخضع أفراد األسرة الذين تظهر عليهم أعراض  COVID-19على الفور
الختبار عدوى .SARS-CoV-2
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في حالة وجود اختبار مستضد إيجابي ( positiven Antigen-Testلالستخدام المهني أو لالستخدام الشخصي)
• اذهب فورا إلى منزلك أو إلى أي مكان إقامة مناسب آخر ومن دون أن تتلقى أية أوامر ،حتى من دون أمر خاص من مديرية الصحة.
• قم بإجراء اختبار  PCR-Testعلى الفور من دون تأخير .يمكنك العثور على مواقع االختبار على الرابط
./www.kvhessen.de/coronatests
• يجب عليك على األقل البقاء في عزلة حتى تتلقى نتيجة اختبار  PCRهذا ،أي البقاء في المنزل أو في مكان إقامتك في جميع األوقات
(باستثناء الطريق المباشر لالختبار) ،وتجنب االتصال مع أشخاص آخرين  -بما في ذلك في األسرة  -إلى أقصى حد ممكن ،وعدم
استقبال أية زيارة .تبدأ فترة الـ  14يوما ً عند أخذ اللطاخة األولى (الحجر الصحي الذاتي).
• يمكن أن يؤدي انتهاك التزام الحجر الصحي إلى غرامة تصل إلى  25.000يورو .من الممكن أن تتم المالحقة القضائية أيضا ً.
حقوقك:
• إذا كنت صاحب شركة أو كنت تعمل لحسابك الشخصي ،فيمكنك المطالبة بالتعويض عن خسارة الدخل .مطلوب دليل مناسب على
نتيجة االختبار (اإليجابية) ،أي شهادة من مركز اختبار رسمي .بعد نتيجة اختبار إيجابية نفذت من قبلك ،تحتاج إلى النتيجة (اإليجابية أو
السلبية) الختبار  PCRالذي يتم إجراؤه الحقا ً .في حالة الموظفين ،يتم دفع التعويض من قبل صاحب العمل بمقدار مبلغ الدخل الصافي.
يتم تعويض صاحب العمل عن نفقاته وفقا ً للمادة  .IfSG 56يتلقى العاملون لحسابهم الخاص أجرا ً بشكل مباشر .يجب تقديم الطلبات
المناسبة لذلك على الموقع اإللكتروني .ifsg-online.de
• بعد اختبار المستضد اإليجابي ،يحق لك الحصول على اختبار  PCRمجاني .يمكنك العثور على مواقع االختبار المقابلة على الرابط
 ./www.kvhessen.de/coronatestsإذا كان اختبار  PCRالذي تم إجراؤه بعد اختبار المستضد سلبيا ً ،فسوف يتم إطالق
سراحك تلقائيا ً من الحجر الصحي عند استالم نتيجة االختبار.
• بعد إجراء اختبار  PCRإيجابي ،يحق لك إجراء اختبار تفاعل  PCRالخاص بمتغير معين إذا كان لديك شك مبرر في وجود نوع
فيروس معين.
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-3"تُعد صياغة التعليمات المنشورة رسميا ً باللغة األلمانية في النظام األساسي والصحيفة الرسمية لوالية هيسن هي الصياغة المعتمدة من الناحية القانونية".

يمكن االطالع على النص القانوني الكامل لمرسوم حماية السكان من اإلصابة بفيروس كورونا 2

( SARS-CoVمرسوم الحماية من فيروس

كورونا  )-CoSchuV-الصادر في  22يونيو  2021في اإلصدار الساري حاليا ً باإلضافة إلى المراسيم المصاحبة على الموقع اآلتي:

https://www.hessen.de/fuer-buerger/corona-hessen/verordnungen-und-allgemeinverfuegungen.

