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 الجریدة الوزاریة البافاریة
 2020نوفمبر/تشرین الثاني  5 630رقم  2020) لعام BayMBlالجریدة الوزاریة البافاریة (.

2126-1-6-G 

بغرض ین من الخارج مرسوم بشأن إجراءات الحجر الصحّي للقادم
 فیروس كورونا مكافحة انتشار

 ))EQV(الئحة الحجر الصحي عند دخول البالد (

 2020نوفمبر/تشرین الثاني  5بتاریخ 

من  30من المادة  1من الفقرة  2، والجملة 29، والمادة 28من المادة  1من الفقرة  1، باالرتباط مع الجملة 32من المادة  1استنادًا إلى الجملة 
ل 1045(الجریدة الرسمیة للقانون االتحادي، الجزء األول، صفحة  2000یولیو/تموز  20) الصادر في IfSGالوقایة من العدوى (قانون  )، والذي ُعدِّ

الرقم )، باالتصال مع 1385(الجریدة الرسمیة للقانون االتحادي، الجزء األول، صفحة  2020یونیو/حزیران  19من القانون في  5مؤخًرا بموجب المادة 
، مجموعة 22(الجریدة الرسمیة للقوانین واللوائح، صفحة  2014ینایر/كانون الثاني  28) الصادرة بتاریخ DelVلالئحة التفویض ( 9من المادة  5

لت مؤخًرا بموجب المرسوم الصادر في V-2-103القوانین البافاریة  قوانین واللوائح، (الجریدة الرسمیة لل 2020ینایر/كانون الثاني  13)، والتي ُعدِّ
 )، تأمر وزارة الصحة والرعایة في والیة بافاریا بما یلي:11صفحة 

  1المادة 
 الحجر الصحّي المنزلّي للقادمین والعائدین؛ متابعة

، 5لفقرة یلتزم األشخاص القادمون إلى والیة بافاریا الحرة وكانوا ُمقیمین في خالل األیام العشرة السابقة قبل المجيء في منطقٍة خطیرة بحسب ا1) 1(
ھ مباشرةً بعد دخول الوالیة إلى الشقة السكنیة الخاصة بھم أو إلى مسكن آخر مناسب یتیح العزل الصحّي، واالنعزال ھناك بص فٍة مستمرة لفترة زمنیة بالتوجُّ

في ھذه الفترة الزمنیة باستقبال الزیارات من أشخاٍص  1وال یُسمح لألشخاص المذكورین في الجملة 2قدرھا عشرة أیام تبدأ من تاریخ وصولھم إلى الوالیة. 
 ال ینتمون إلى مسكنھم.

بالتواصل على الفور مع المصلحة اإلداریة المختصة بالدائرة المعنیة واإلشارة إلى تحقُّق  1من الفقرة  1یُلزم األشخاص المشمولون بالجملة 1) 2(
المختصة بالدائرة  بإبالغ المصلحة اإلداریة 1من الفقرة  1ویلتزمون كذلك في غضون الفترة الزمنیة المذكورة في الجملة 2. 1االلتزامات الواردة في الفقرة 

ق. 2-كوفید-المعنیة فوًرا حال ظھور أعراض اإلصابة بعدوى فیروس كورونا سارس  علیھم، مثل السعال أو الحمى أو الزكام أو فقدان حاستي الشم والتذوُّ

 ، من خالل1ة رسمیًا من قبلمن خالل تسجیل دخول رقمي على استمارة إلكترونیة ُمحدَّد 2من الفقرة  1یتحقَّق االلتزام حسب الجملة 1) 3(

من المراسیم بخصوص السفر بعد التحقُّق من وجود وضع وبائي ذي جسامٍة وطنیة من خالل  Iمن القسم  1من الرقم  1تسلیم البیانات كاملةً وفق الجملة  .1
) في الصیغة المعمول بھا في B2، اإلعالن 2020.09.29 (الجریدة االتحادیة الرسمیة، الجزء الرسميّ  2020سبتمبر/أیلول  29البوندستاغ األلمانّي بتاریخ 

 الوقت المعنّي،

 حمل التأكید الُمستلَم على تسجیل الدخول الرقمّي الناجح عند الدخول، .2

 من مراسیم السلطة الُمكلَّفة بالتفتیش الُشرَطّي على السفر العابر للحدود. Iمن القسم  1من الرقم  5واإلبراز أمام الناقل عند الطلب، في حالة الجملة  .3
 2 المرفق نموذج وفقمن خالل تسلیم تسجیل كتابي بدیل  1طالما لم یكن ممكنًا عمل تسجیل دخول رقمي في حاالٍت استثنائیة، یتحقَّق االلتزام حسب الجملة 2

من اللوائح إلى السلطة الُمكلَّفة بالتفتیش الُشرَطّي على  I القسم من 1 الرقم من 5 الجملة حالة وفي الناقل، إلى 1 الجملة من 1 الرقم في المذكورة المراسیم من
 السفر العابر للحدود.

 العزل.للمتابعة من خالل المصلحة اإلداریة المختصة بالدائرة المعنیة طیلة فترة  1من الفقرة  1) یخضع األشخاص المشمولون في الجملة 4( 

ھي دولةٌ أو منطقة خارج جمھوریة ألمانیا االتحادیة، یكمن فیھا تمثل خطًرا شدیدًا لإلصابة بعدوى  1المنطقة الخطرة من منظور الفقرة 1) 5(
) RKIبرت كوخ (والعامل الحاسم في ھذا الصدد ھو اإلعالُن الحالّي الصادر عن معھد رو2في وقت السفر إلى ألمانیا.  2-كوفید-فیروس كورونا سارس

 .2بشأن التصنیف كمنطقة خطرة
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  2المادة 
 االستثناءات من الحجر الصحّي المنزليّ 

على األشخاص القادمین إلى والیة بافاریا الحرة فقط لغرض الترانزیت ویغادرونھا مرةً أخرى  1من المادة  1من الفقرة  1) ال تنطبق الجملة 1(
 على الفور في طریٍق مباشر.

 األشخاص، 1من المادة  1من الفقرة  1تشمل الجملة ) ال 2(

ساعة في إطار عبور الحدود مع دول مجاورة أو یسافرون إلى  24لمدة أقل من  1من المادة  5الذین أقاموا في منطقٍة خطرة حسب الفقرة  .1
 ساعة، 24المنطقة االتحادیة لمدة ال تتجاوز 

 ساعة، 72الذین یقیمون في ألمانیا لمدة تقل عن  .2
 

والذین یفدون بغرض زیارة أقرباء من الدرجة األولى، أو الزوج أو رفیق الحیاة غیر المنتمي إلى المسكن نفسھ، أو صاحب حق الحضانة  أ)   
المنفصل أو رؤیة األطفال بعد الطالق، 

أو یكوُن نشاطھم المھنّي ضروریًا بصورةٍ عاجلة وال غنى عنھ للحفاظ على النظام الصحّي وكذلك لالعتناء باألشخاص المستحقین للرعایة  ب) 
ِكلّفون،  ُاب العمل أو الُم ُاب التوظیف أو أرب وذوي اإلعاقة، وأقر بذلك أصح

أو الذین ینقلون بحكم عملھم أشخاًصا أو بضائع أو منتجات بریًا أو بالسكك الحدیدیة أو السفن أو الطائرات عبر الحدود،  ج) 
 

أو یكونون أعضاًء رفیعي المستوى من السلك الدبلوماسّي أو القنصلّي في السفارات والحكومات،  د) 

ٍقة خطرة وفق الفقرة 5 من المادة 1 لغرض  َّجھون بحكم الضرورة القھریة إلى منط الذین لدیھم محل إقامة في والیة بافاریا الحرة والذین یتو أ)   .3
ممارسة عملھم المھنّي أو دراستھم أو تأھیلھم المھنّي في منشآت التدریب المھنّي أو الدراسة أو التأھیل المھنّي ویعودون إلى محل سكنھم مرةً 

واحدةً أسبوعیًا على األقل (المتنقلون عبر الحدود)، أو 

َّجھون بحكم الضرورة القھریة إلى والیة بافاریا الحرة لغرض  الذین لدیھم محل إقامة في منطقٍة خطرة وفق الفقرة 5 من المادة 1 والذین یتو ب)   
ممارسة عملھم المھنّي أو دراستھم أو تأھیلھم المھنّي ویعودون إلى محل سكنھم مرةً واحدةً أسبوعیًا على األقل (المتنقلون عبر الحدود)، 

ل أو المنشأة التعلیمیة،  حیُث تُؤكَّد الضرورة القھریة بمعرفة رب العمل أو الُموّكِ

 )،IfSGأ من قانون الوقایة من العدوى (54من المادة  1من الفقرة  1من الجملة  5إلى  1علیھم في األرقام األشخاص المنصوص  .4

 أعضاء القوات المسلَّحة األجنبیة من منظور النظام األساسّي لقوات حلف الناتو، والنظام األساسّي لقوات منظمة الشراكة من أجل السالم .5
األساسّي لقوات الدول األعضاء في االتحاد األوروبّي، والذین یفدون إلى ألمانیا ألغراٍض تتعلَّق بالخدمة أو التابع لحلف الناتو، والنظام 

 یعودون إلى ھناك،

متھم ونشاطھم المھنّي األشخاص الذین یفدون إلى المنطقة االتحادیة لغرض بدء عمل لمدة ثالثة أسابیع على األقل، عندما تُتخذ في محل إقا .6
إجراءات نظافة صحیة تشغیلیة واحتیاطات جماعیة في األیام العشرة األولى بعد قدومھم لتجنُّب التواصل خارج مجموعة العمل، وھي 

ة نشاطھم ، وكذلك ال یُسمح لھم بمغادرة المسكن إال لمزاول1من المادة  1من الفقرة  1اإلجراءات التي یمكن تشبیھھا بالعزل وفق الجملة 
ة وفق البند المھنّي؛ یُبلِّغ رب العمل ببدء العمل قبل انخراطھم فیھ لدى المصلحة اإلداریة المختصة بالدائرة المعنیة ویُوثِّق اإلجراءات المتخذ

 .1؛ ویلزم على المصلحة اإلداریة المختصة بالدائرة المعنیة مراجعة االلتزام باالشتراطات حسب البند 1

 فضالً عن ذلك على األشخاص، 1من المادة  1من الفقرة  1، ال تنسحب الجملة 2یُشَمل بالفعل بالفقرة  طالما لم1) 3(

 الذین یعتبر نشاطھم المھنّي حتمیًا من أجل الحفاظ على .1

 ساعة، 24عنایة على مدار أ) القدرة الوظیفیة لقطاع الصحة والرعایة والعنایة، وبخاصة كأطباء أو كوادر رعایة أو طاقم طبي داعم أو كوادر 

 ب) األمن والنظام العام،

 العالقات الدبلوماسیة والقنصلیة،ج) رعایة 

 د) القدرة الوظیفیة للقضاء،

 د) القدرة الوظیفیة للتمثیل الشعبّي والحكومة وإدارة االتحاد والوالیات والبلدیات، أو

الدولیة، حیُث یلزم التأشیر على األھمیة القھریة من خالل أصحاب التوظیف أو أرباب  القدرة الوظیفیة لمؤسسات االتحاد األوروبّي والمنظمات ف) 
 العمل أو الُمكلِّفین،

 الذین یفدون بغرض .2

أو أ) زیارة أقرباء من الدرجة األولى أو الثانیة، أو الزوج أو رفیق الحیاة غیر المنتمي إلى المسكن نفسھ، أو صاحب حق الحضانة المنفصل 
 األطفال بعد الطالق،رؤیة 

 ب) تلّقي عالج طبي عاجل،

 ج) مساندة ورعایة أشخاص محتاجین إلى الحمایة أو المساعدة،

 الذین یعودون من الخارج من مھمة أو من التزاماٍت تشبھ المھام باعتبارھم موظفَّین تنفیذیین في الشرطة، .3
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لمدة تصل حتى خمسة أیام لضرورةٍ قھریة مدفوعة بعمٍل مھنّي غیر قابل لإلرجاء أو  1المادة من  5الذین أقاموا في منطقٍة خطرة وفق الفقرة  .4
عمل أو بسبب تأھیلھم المھنّي أو دراستھم، أو یفدون إلى جمھوریة ألمانیا االتحادیة، بحیُث یمكن التأشیر على الضرورة القھریة من خالل رب ال

ل أو المنشأة التعلیمیة، أو  الُموّكِ

و الذین یُدَعون من الذین یُعتَمدون للتحضیر لفعَّالیاٍت ریاضیة عالمیة أو المشاركة فیھا أو تنفیذھا أو متابعتھا من خالل اللجنة التنظیمیة المعنیة، أ .5
 اتحاٍد ریاضّيٍ متخصص للمشاركة في إجراءاٍت تدریبیة أو تعلیمیة.

باللغة  2-كوفید-نتیجة تحلیٍل سلبیة مكتوبٍة أو إلكترونیة فیما یخص اإلصابة بعدوى فیروس كورونا سارسإال إذا امتلك الشخُص المعنيُّ  1ال تنطبق الجملة 2
إما أن یكون التحلیُل 3إرجاء.  األلمانیة أو اإلنجلیزیة أو الفرنسیة وقدَّم ھذه النتیجة إلى المصلحة اإلداریة المختصة بالدائرة المعنیة عند الطلب ودون تأخیٍر أو

یجب أن یفي التحلیُل الُمستََند 4ساعة من الوصول على أقصى تقدیر أو یجب إجراؤه عند الوصول إلى جمھوریة ألمانیا االتحادیة.  48تَنَد إلیھ قد أُجري قبل الُمس
 یام بعد الوصول.لمدة ال تقل عن عشرة أ 2تُحفظ نتیجة التحلیل وفق الجملة 5. 3إلیھ بمتطلبات معھد روبرت كوخ الساریة في الوقت المعنيّ 

 ) یمكن أن تصدر السلطة المختصة استثناءاٍت أخرى في حاالٍت مبررة وبناًء على طلب حال وجود سبب وجیھ.4(

، 2-كوفید-إال إذا لم یُظھر األشخاص المذكورون ھناك أعراًضا نمطیة لإلصابة بعدوى فیروس كورونا سارس 4إلى  1ال تنطبق الفقرات 1) 5(
أن یبحث عن  4و 3والفقرتین  2من الفقرة  6و 5و 3إلى  1ویلزم على الشخص وفق األرقام 2مثل السعال أو الحمى أو الزكام أو فقدان الشم والتذوق. 

-یب أو مركز فحص إلجراء تحلیل، إذا ظھرت في غضون عشرة أیام من الوصول أعراٌض نمطیة على اإلصابة بعدوى فیروس كورونا سارسطب
 مثل السعال أو الحمى أو الزكام أو فقدان الشم والتذوق. 2-كوفید

  3المادة 
 اختزال فترة الحجر الصحيّ 

مبكًرا، لكن على أقرب تقدیر بدًءا من الیوم الخامس بعد الوصول،  1من المادة  1من الفقرة  1ینتھي اإللزام بالعزل الصحّي حسب الجملة 1) 1(
على الورق أو في مستنٍد إلكترونّي ویقدَّم ھذه  2-كوفید-عندما یمتلك الشخُص المعنيُّ نتیجة تحلیٍل سلبیة فیما یخص اإلصابة بعدوى فیروس كورونا سارس

على مسحٍة  1ویجب أن تعتمد نتیجة التحلیل السلبیة وفق الجملة 2المختصة بالدائرة المعنیة عند الطلب ودون تأخیٍر أو إرجاء.  النتیجة إلى المصلحة اإلداریة
 ، وھو التحلیل الذي یُجرى بحٍد أقرب في الیوم الخامس بعد الوصول إلى ألمانیا.2-كوفید-بیولوجیة جزیئیة حال وجود إصابة بعدوى فیروس كورونا سارس

 لمدة عشرة أیام على أقل تقدیر بعد الوصول. 1وتُحفظ نتیجة التحلیل السلبیة وفق الجملة 3

 .1، طالما كان ضروریًا إلجراء تحلیل حسب الفقرة 1من المادة  1من الفقرة  1) ال یُسمح بقطع العزل الصحّي حسب الجملة 2(

-كوفید-الشخُص المذكور ھناك أعراًضا نمطیة على اإلصابة بعدوى فیروس كورونا سارسفقط طالما لم یُظھر  1) ینطبق االختزال وفقًا للفقرة 3(
 ، مثل السعال أو الحمى أو الزكام أو فقدان الشم والتذوق.2

أن یبحث عن طبیب أو مركز فحص إلجراء تحلیل، إذا ظھرت في غضون عشرة أیام من الوصول أعراٌض  1) یلزم على الشخص وفق الفقرة 4(
 مثل السعال أو الحمى أو الزكام أو فقدان الشم والتذوق. 2-كوفید-على اإلصابة بعدوى فیروس كورونا سارس نمطیة

 ، بما ھو مناسب.2من المادة  2من الفقرة  6على األشخاص، الذین یندرجون تحت الرقم  4إلى  1) تسري الفقرات 5(

  4المادة 
 عابرو الحدود

بالخضوع لفحص الكشف عن وجود إصابة بعدوى  2من المادة  2من الفقرة  3یلتزم عابرو الحدود من منظور الحرف ب من الرقم 1) 1(
طواعیةً وبصفٍة منتظمة كل أسبوع وتسلیم نتیجة الفحص إلى المصلحة اإلداریة المختصة بالدائرة المعنیة أو إلى جھٍة  2-كوفید-فیروس كورونا سارس

 1ویجب أن تكون نتیجة التحلیل وفق الجملة 2جانبھا عند الطلب ودون تأخیر.  ُمكلَّفٍة من

 مؤلَّفةً باللغة األلمانیة أو اإلنجلیزیة أو الفرنسیة .1

 مستندةً إلى مسحٍة بیولوجیٍة جزیئیة، .2

كاٍف في ھذا  4قائمٍة من الدول ذات معیار جودةأ) أُجریت في دولٍة عضو في االتحاد األوروبّي أو في دولٍة أخرى، وضعھا معھد روبرت كوخ في 
 الصدد،

 ساعة على أقصى تقدیر. 48أو قبل بدایتھا بمدة  1في غضون الفترات الزمنیة المنصوص علیھا في الجملة  أُجریتب) و
مع تأكیٍد من الجھة الفاحصة  2الفحص وفق الجملة وتتعادل نتیجة 4یوًما على أقل تقدیر بعد الوصول.  14لمدة  1تُحفظ نتیجة التحلیل السلبیة وفق الجملة 3

ح بھ وحاصل على ختم المنطقة االقتص ادیة األوروبیة بلغٍة ألمانیة أو إنجلیزیة أو فرنسیة بشأن مسحٍة سلبیة من خالل فحص سریع لألجسام المضادة ُمصرَّ
)CE .(5 ھا دخوٌل إلى والیة بافاریا الحرة.لألسابیع التقویمیة، التي لم یحدث فی 1ویسقط االلتزام وفق الجملة 

اة في الجملة  1من الفقرة  1) یلتزم األشخاص المذكورون في الجملة 2( من  1عالوةً على ذلك بإبالغ المصلحة اإلداریة المختصة بالدائرة الُمسمَّ
ر إلى اإلصابة بعدوى فیروس كوفید 1الفقرة   .19-على الفور عند ظھور أعراض تؤّشِ

  5المادة 
 الئحة الغرامات المالیة

 ) من یقوم عمدًا أو باإلھمالIfSGمن قانون الوقایة من العدوى ( 73أ من المادة 1من الفقرة  24یُعدُ مخالفًا للنظام بالمعنى المذكور في الرقم 

ھ إلى الشقة الخاصة أو 1من المادة  1من الفقرة  1بعدم االنعزال بالمخالفة للجملة  .1  مسكن آخر مناسب في طریٍق مباشر، أو بعدم التوجُّ

 ،1من المادة  1من الفقرة  2باستقبال زیارة بالمخالفة للجملة  .2
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ر في إبالغھا بالمخالفة للجملة  .3  ،2، وباالرتباط كذلك مع الجملة 1من المادة  2من الفقرة  1بعدم إبالغ السلطة المختصة أو التأخُّ

 ،3من الفقرة  1من الجملة  4و 1والرقمین  2من المادة  2من الفقرة  3بالمخالفة للرقم بإصدار شھادة غیر صحیحة  .4

 ،2من المادة  2من الفقرة  6من الرقم  2باالمتناع عن إبالغ المصلحة اإلداریة المختصة بالدائرة المعنیة بالمخالفة للبند  .5

لیمھا في الموعد المناسب إلى المصلحة اإلداریة المختصة بالدائرة المعنیة بالمخالفة للفقرة باالمتناع عن تسلیم نتیجة التحلیل عند الطلب أو عدم تس .6
 ،3من المادة  1

، أو بعدم تسلیم نتیجة التحلیل على الفور عند الطلب، أو بعدم 4من المادة  1باالمتناع عن الخضوع لتحلیل في المھلة الُمحدَّدة بالمخالفة للفقرة  .7
 .4من المادة  2ّي بالمخالفة للفقرة اإلبالغ الفور

  أ5المادة 
 حكم انتقالي

والذین یخضعون لواجب الحجر الصحّي حسب  2020نوفمبر/تشرین الثاني  9تنطبق على األشخاص، الذین دخلوا إلى والیة بافاریا الحرة قبل 
(الجریدة الوزاریة  2020یونیو/حزیران  15) الصادرة بتاریخ EQVمن الئحة الحجر الصحي عند دخول البالد ( 1من المادة  1من الفقرة  1الجملة 

لت مؤخًرا بموجب المادة G-6-1-2126، مجموعة القوانین البافاریة 335البافاریة رقم  أكتوبر/تشرین  22من الالئحة الصادرة بتاریخ  2)، والتي ُعدِّ
جر الصحي عند دخول البالد في الصیغة المذكورة أخیًرا مع استمرار شرط أن تكون )، أحكام الئحة الح601(الجریدة الوزاریة البافاریة رقم  2020األول 

 مدةُ الحجر المنزلّي عشرة أیام.

  ب5المادة 
 تعدیل الئحة الحجر الصحي عند دخول البالد

(الجریدة الوزاریة  2020ران یونیو/حزی 15) الصادرة بتاریخ EQVمن الئحة الحجر الصحي عند دخول البالد ( 3من المادة  1تُغیَّر الفقرة 
لت مؤخًرا بموجب المادة G-6-1-2126، مجموعة القوانین البافاریة 335البافاریة رقم   22من الالئحة الصادرة بتاریخ  2)، والتي ُعدِّ

 )، كما یلي:601(الجریدة الوزاریة البافاریة رقم  2020أكتوبر/تشرین األول 

 :2لة التالیة بعد الجم 3تُضاف الجملة  .1

مع تأكیٍد من الجھة الفاحصة بلغٍة ألمانیة أو إنجلیزیة بشأن مسحٍة سلبیة من خالل فحص سریع  2تتعادل نتیجة الفحص وفق الجملة 3"
ح بھ وحاصل على ختم المنطقة االقتصادیة األوروبیة (  )."CEلألجسام المضادة ُمصرَّ

 .4الحالیة الجملة  3تصبح الجملة  .2

  6المادة 
 الدخول حیز التنفیذ وانقضاء العمل

تدخل  1خالفًا للجملة 2 .2020نوفمبر/تشرین الثاني  30، وینقضي العمل بھا في 2020نوفمبر/تشرین الثاني  9تدخل ھذه الالئحة حیز التنفیذ في 1
 .2020نوفمبر/تشرین الثاني  6ب حیز التنفیذ في 5المادة 

 2020الثاني نوفمبر/تشرین  5میونیخ، الموافق 

 وزارة الصحة والرعایة في والیة بافاریا

 میالني ھومل، وزیرة الدولة



 6من  7صفحة  

 معلومات النشر
 الناشر:

 میونیخ 80539، 1مستشاریة الدولة البافاریة، فرانز جوزیف شتراوس رینج 
 direkt@bayern.de+، البرید اإللكتروني: 49) 0(89 2165-0میونیخ، ھاتف:  80535، 220011العنوان البریدي: صندوق برید 

 میونیخ 80539، 16یة، لودفیج شتراسھ مكتبة الدولة البافار التنفیذ الفنّي:
 الندسبرغ أم ِلش 86899، 12المؤسسة اإلصالحیة الندسبرغ أم ِلش، ھیندنبورج رینج  الطباعة:
 druckerei.betrieb@jva-ll.bayern.de+، البرید اإللكتروني: 49) 0(8191 126-855+، تلیفاكس: 49) 0(8191 126-725ھاتف: 

 2627-3411رقم الدوریات المعیاري الدولي 
) حسب االقتضاء، ویوم األربعاء ھو یوم النشر الدوري. وتُنَشر عبر اإلنترنت على منصة بافاریا اإلعالنیة BayMBlتصدر الجریدة الوزاریة البافاریة (. تنبیھ اإلصدار / شروط الشراء:

www.verkuendung.bayern.de وتعد وثیقة .PDF/A .اإللكترونیة الموجودة على ھذه المنصة، ھي النسخة المعلنة رسمًیا. منصة بافاریا اإلعالنیة متاحة مجاًنا للجمیع 
ع على معلوماٍت أكثر تفصیالً حول شروط الشراء من خالل منصة بافاریا یُمكن تقدیم طلب للحصول على نسخة مطبوعة من الجرائد الرسمیة لدى المؤسسة اإلصالحیة الندسبرغ أم ِلش، وذلك مقابل رسوم. یُمكن االطال

 اإلعالنیة.
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