ولشتاين
زفيغ ه
شلي
ائدين لمقاطعة
قادمين والع
رين ال
تعليمات للمساف

فرين مراعاته؟
يتوجب على المسا
ما
لصح هالمحليهللتأكد ان كانت هناك حاجة
تصالبدائرة ا
وعندعود المسافرين منالخارجوبغض النظر من أي وجهة� ،
ة
تشار جائحة كورونا
نصح عمومابسبب ان
ي
�تخاذالمزيد من التدابير.
فر ما إذا كنتقاد ًما من منطقةتعد منطقة خطرفيتاريخ دخولك البلد .
من الم هم أنتتحقققبل الس
��تثناءات على موقعالويبالخاصبوزارةالصح ه
كن العثورعلى مناطقالخطر المحلية و
يم
))www.schleswig-holstein.de/msgjfs
www.rki.de).مناطقالخطرالخارجيه مدونهعلى موقع الويبالخاصبمع هد روبرت كوخ(
بصورهالزاميه :
للوائحالتالية علي هم و
تطبق ا

ناسب آخر.
باشرة إلى المنزل أو أيسكن م
الذ هاب م
بالرحلة.
لصحةالمحلية وأب�غ هم
تصالبدائرة ا
�
بلد( .اختبار إجباري).
قمبإجراء اختبار مجاني إذا ألزمت دائرةالصحةبذلك عند دخولال
فور.
تصالبدائرةالصحةالمحليهعلىال
بفيروس كورونا ،يرجى�
عند ظهوراعراض تدل على العدوى

ناسب لمدة ٤١يو ًما .خ�ل هذا الوقت � ،يتم استقبال زيارة أي من
بقاءفي الحجرالصحيفي المنزل أوفيسكن م
ال
الفتره .
�شخاصالذين�ينتمونإلىالسكن خ�ل هذه
أو
تقصير مدةالحجر الصحي 41يو ًما ،يجب عليكتقديم اختبارينسلبيينللكورونا إلى دائرة الصحة
لتتمكن من
المحلية.


تكون مجانيهلك.
الفحوصاتس



الفحصالمخصصلذلك عندالدخول .
ممكناستخدام محطات



يرجى م�حظة أهن يجب أنيكون هناكخمسة أيامعلى ا�قلبين أخذ العينه��تبار ا�ل وا�تبارالثاني.



تيجة ا�تباروالدخول.
كثر من 14ساعةبينن
��تمر أ
فيجب
إذا كنتقد أجريت��تبار ا�لقبلالدخول ،

الفحصينعلى�قل ،اخذت قبل خمسة أيام منتاريخ الدخول.
������ ذلك ،يجب أنتكون العينةلواحد من
تصال
��
تفاصيل
عثورعلى مزيد من المعلومات و
السلبية .يمكنال
الفحصين
فرنتائج
تتو
تى
هام:يسريالتزام الحجرالصحي ح
بالدوائرالصحيةالمحلية هنا:
www.schleswig-holstein.de/coronavirus-einreise

اليه:
بير الحجر الصحي،يتمفرضالغراماتالت
في حالة انت هاكتدابير الحماية الصحيه  ،ووفقًا للمادة  3منقانون الدولةبشأنتدا
مخالفه

اليه
غرامات م

إذاقمتبكسرقاعدة الحجر الصحيلمدة 41يو ًمافي منزلك أوفي مكان إقامة مناسب آخر عند الدخول أو العودة من منطقة الخطر…

10.000 € - 500 €

إذالمت ذهب مباشرةإلى منزلك أو أيسكن مناسب آخر عندالدخول أوالعودة من منطقة الخطر ...

3.000 € - 150 €

ئرابعد الدخول أو العودة من منطقة الخطر ،على الرغم من منلوائح الحجر الصحي...
إذا استقبلت زا ً

5.000 € - 300 €

فورابعد الدخول أو العودة من منطقة الخطر…
إذالمتقمبإب�غ الدائرة الصحية المختصة أولمتقمبإب�غ ها ً

2.000 € - 150 €

فر من منطقة الخطر ...
فيغ هولشتاين مباشرةأثناء عبورالو�يه عند الس
إذالمتترك و�يةشليس

3.000 € - 150 €

فور  ،حتى إذا ظ هرت ا�عراضبعدذلك ...
بلغعلىال
بلغالدوائر الصحية أو�ت
صولك أو عودتك و�ت
إذا كنتتعاني من أعراضفيروس كورونا بعد و

3.000 € - 300 €

