Hessisches Ministerium
für Soziales und Integration

صدر بتاريخ22.07.2021 :
معلومات من وزارة الشؤون االجتماعية واالندماج في والية هيسن
عن السفر
السفر داخل ألمانيا:
يُسمح بعروض اإلقامة ،بما في ذلك الضيافة للنزالء الذين يبيتون ليالً ،إذا تم تقديم دليل سلبي عند الوصول وفقًا للمادة  3من قانون
 CoSchuVلإلقامات لألغراض السياحية (ال ينطبق هذا إذا لم يتم تشغيل مرافق مشتركة في مكان اإلقامة) ،ومن أجل االتصال
بالضيوف يتم تسجيل التفاصيل وفقًا للقسم  4من قانون  ،CoSchuVويتم تطبيق مفهوم النظافة وفقًا للفقرة .5

المسافرون والعائدون من السفر إلى هيسن من خارج البالد:
األشخاص الذين يسافرون إلى جمهورية ألمانيا االتحادية من الخارج وأقاموا في منطقة مصنفة خطرة اإلصابة بفيروس كورونا في
األيام العشرة األخيرة قبل الدخول ملزمون عموما ً بالذهاب مباشرة إلى منازلهم أو أماكن إقامة مناسبة أخرى فور دخول البالد ،وفي
حال كان السفر من منطقة فيها إصابات فيروس متحور أن يعزلوا أنفسهم لمدة أربعة عشر يوما ً أو بخالف ذلك لمدة عشرة أيام بعد
دخولهم .ال يسمح بتلقي زيارات خالل هذه الفترة الزمنية.

األشخاص القادمون من مناطق الخطر ملزمون أيضا ً بإجراء اختبار العدوى بفيروس  .Sars-Cov-2عند اإلقامة في مناطق ذات
معدل مرتفع بشكل خاص أو تنتشر فيها متغيرات فيروسية جديدة وعن طريق الجو ،يتم الدخول فقط بنتيجة اختبار سلبية .يجب
توثيق نتيجة االختبار ويجب أن يكون من الممكن تقديمها عند الطلب لمدة  10أيام.
حيث يجب إبالغ دائرة الصحة مسبقاً .ويتم ذلك من خالل تسجيل الدخول اإللكتروني على الرابط
 .www.einreiseanmeldung.deإذا لم يكون تسجيل الدخول اإللكتروني ممكناً ،فيمكنك أيضا ً التواصل مع دائرة الصحة عبر
الهاتف أو البريد اإللكتروني .تسمح العديد من السلطات الصحية باإلبالغ مباشرة على مواقعها اإللكترونية.
ينتهي الحجر الصحي الخاص بك لألشخاص الذين ال يعانون من أعراض مرض  SARS-CoV-2عند الدخول
 .1من مناطق الخطر مع تقديم نتيجة اختبار سلبية أو إثبات التلقيح أو إثبات الشفاء إلى مديرية الصحة،
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 .2من المناطق ذات معدل اإلصابة المرتفع مع تقديم شهادة التلقيح أو شهادة الشفاء أو شهادة االختبار السلبية ،إذا تم إجراء االختبار
في أقرب خمسة أيام بعد الدخول،
 .3من مناطق متغير الفيروس بشكل عام فقط بعد  14يوما ً من الدخول.
من أجل إجراء االختبار أنت معفي مؤقتًا من لوائح الحجر الصحي .اذهب مباشرة إلى طبيب األسرة أو مركز االختبار المحدد في
الموعد المتفق عليه ثم عد إلى منزلك.
تنص الئحة التعليمات لجمهورية ألمانيا اإلتحادية على استثناءات مختلفة.
يمكن العثور على معلومات حول تحديد مناطق الخطر الدولية باللغتين األلمانية واإلنجليزية على
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogebiete_neu.ht
ml.

يمكن العثور على المعلومات الحالية على الموقع اإللكتروني لوزارة الشؤون االجتماعية واالندماج في والية هيسن على الرابط
التاليhttps://hessenlink.de/CoronaHMSI :
"تُعد صياغة التعليمات المنشورة رسميا ً باللغة األلمانية في النظام األساسي االتحادي والصحيفة الرسمية لوالية هيسن هي الصياغة
المعتمدة من الناحية القانونية".
يمكن االطالع على النص القانوني الكامل لمرسوم حماية السكان من اإلصابة بفيروس كورونا ( SARS-CoV 2مرسوم 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-undallgemeinverfuegungen.
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