
 ) EQVالئحة الحجر الصحي عند دخول البالد (

 األسئلة الشائعة 

 

 . ما الذي تفرضھ الئحة الحجر الصحي عند دخول البالد، وما ُمدة سریانھا؟1

https://www.verkuendung-(   2020 أبریل 9) اعتباًرا من EQVتسري الئحة الحجر الصحي عند دخول البالد (
192-bayern.de/baymbl/2020  من خارج جمھوریة    والیة بافاریا الحرة)، وتفرض على األشخاص الذین یدخلون إلى

ور دخولھم إلى البالد بالتوّجھ إلى مساكنھم مباشرةً وعزل  ألمانیا االتحادیة، سواًء عن طریق البّر أم البحر أم الجو، أن یلتزموا ف
 یوًما.  14أنفسھم ھناك مدة 

الئحة الحجر الصحي عند دخول البالد إذا كان یُسمح للشخص بدخول ألمانیا/بافاریا من األساس،ولكنھا تُحدد ما إذا كان یجب    ال تُحدد
ل قرار تحدید من یمكنھ دخول البالد أو الخروج منھا بید الحكومة  ویظ بعد دخولھ إلى البالد،على الشخص الدخول في حجر صحي 

 االتحادیة وحدھا. لالستفسارات المتعلقة بھذا األمر، یُرجى االتصال بوزارة الداخلیة األلمانیة:  

  األسئلة الشائعة المطروحة على وزارة الداخلیة األلمانیة:
https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/faqs/DE/themen/bevoelkerungsschutz/coronavirus/

faqs.html-coronavirus 

الخط الھاتفي الساخن للتواصل مع وزارة الداخلیة األلمانیة:  
-kontakt-https://www.bmi.bund.de/DE/service/kontakt/buergerservice/buergerservice

node.html 

 الضرورة.  ، وسیتم تمدید العمل بھا عند2020 مایو 3تسري الئحة الحجر الصحي عند دخول البالد حتى 

 

 . یجب علّي االلتزام بالحجر المنزلي. ما الذي ینبغي علّي فعلھ اآلن وإلى متى سیستمر ذلك؟ 2

إذا كنت مشموالً باإللتزام بالحجر الصحي، فیجب علیك التوّجھ إلى مسكنك الخاص عقب دخولك إلى البالد مباشرةً. كما یلزم علیك  
بأنك ستخضع للحجر الصحي. وإذا ظھرت علیك أعراض المرض، فعلیك إبالغ مكتب   إبالغ مكتب الصحة المسؤول على الفور

 الصحة الذي تتبع لھ على الفور. 

 

 ما االستثناءات التي تنطبق على الئحة الحجر الصحي عند دخول البالد، وھل علّي اإلبالغ عنھا أو تقدیم شھادة بھا؟ . 3

ھناك العدید من االستثناءات التي تنطبق على الئحة الحجر الصحي عند دخول البالد، وبالنسبة للعاملین في نقل األشخاص أو  
وظیفیة، فلن یشملھم اإللزام بالحجر الصحي، ما لم تظھر علیھم أي أعراض لإلصابة بمرض  البضائع أو الِسلع عبر الحدود ألسباب  

 . 19-فیروس كوفید

إذا انطبق علیك أي استثناء، فلست بحاجة إلبالغ مكتب الصحة المسؤول عنك وإعالمھ وفقًا لالئحة الحجر الصحي عند دخول البالد؛  
ین یجب علیھم االلتزام بالحجر الصحي فقط، وال تحتاج أیًضا إلى الحصول على  حیث ینطبق اإللزام باإلبالغ على األشخاص الذ

 شھادة من مكتب الصحة لإلفادة بأن االستثناء یسري علیك. 

 للمزید من األسئلة یُرجى االطالع على األسئلة الشائعة التالیة. 

 

  . ھل یجب علّي االلتزام بالحجر المنزلي عندما... 4

 أیام في بالدي ویجب علّي اآلن العودة إلى مقر عملي في بافاریا؟  أ)...أكون قد قضیت عدة 

ال یلزم علیك االلتزام بالحجر الصحي عند عودتك إلى مقر عملك في بافاریا، شریطة أن یحتاج رّب عملك لوجودك ھناك لضرورة  
ى سبیل المثال، إذا تعذّر القیام  . ویكون الوضع كذلك، عل19- مھنیة ُملّحة، وأال تظھر علیك أي أعراض لإلصابة بمرض كوفید

بالعمل على نحو سلیم دون التواجد بشكل شخصي في مكان العمل (مثل العامل الحَرفي، وعامل خط التجمیع، وُمقدم الرعایة، وما  
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ّ
العمل إلى عقوبات تعاقدیة أو خسائر مالیة فادحة (مثالً مع مقاول من الباطن من خارج البالد، والذي یعمل بموقع بناء في بافاریا). 
شابھ)، أو إذا كان حل اللجوء إلى العمل في المنزل من خارج البالد ال یفي بالغرض، أو إذا كان سیؤدي عدم تنفیذ العمل في موق ع 
 

 من األفضل أن یؤّكد ذلك رّب عملك / العمیل حتى یكون لدیك دلیل في حالة المراجعة. 

  

 اریا كل یوم للعمل؟ ب)...أكون ُمقیًما خارج البالد وآتي إلى باف

ساعة بانتظام، حتى ال یتوجب   48إذا كنت تأتي إلى بافاریا من خارج البالد كل یوم، فیجب أال تظل خارج البالد لمدة تزید على 
 . 19-علیك االلتزام بالحجر الصحي في ألمانیا إذا لم تظھر علیك أي أعراض تشیر إلى إصابتك بمرض فیروس كوفید

أ) من   4خارج البالد (في عطلة نھایة األسبوع مثالً)، فسینطبق علیك ذلك (وفقًا للسؤال رقم (  ساعة 48لى  مدة تزید عإذا قضیت 
 األسئلة الشائعة).  

 

 ج)...أعمل خارج البالد وأسافر عائًدا للمنزل؟ 

ساعة بانتظام، حتى ال یتوجب   48إذا كنت تعود إلى بافاریا من خارج البالد كل یوم، فیجب أال تظل خارج البالد مدة تزید على 
 . 19-علیك االلتزام بالحجر الصحي عند عودتك إلى ألمانیا إذا لم تظھر علیك أي أعراض تشیر إلى إصابتك بمرض فیروس كوفید 

جر  خارج البالد (ألنك تعمل ھناك من االثنین إلى الجمعة مثالً)، فال یجب علیك االلتزام بالح  ساعة 48مدة تزید على  إذا قضیت 
 الصحي إذا كان لدیك سبب وجیھ آخر للسفر. ویحدث ذلك إذا كنت تعود لشریكك و/أو طفلك في بافاریا بشكل دوري. 

 

 

 د)....أرغب في زیارة شریكي في بافاریا؟

یُعتبر استثناًء من اإللزام  وفقًا لالئحة الحجر الصحي عند دخول البالد، فإن زیارتك لشریكك في بافاریا یُعد سببًا وجیًھا للسفر، والذي 
(وعبور الحدود أیًضا)، إذا لم یكن مواطنًا ألمانیًا.   لدخول البالدعادةً لیؤھل الشریك  ال یُعد سببًا طارئًا بالحجر الصحي، إال أن ھذا 

 وإذا لم یكن ھناك عبور للحدود، فال تُطرح مسألة اإللزام بالحجر الصحي في معظم الحاالت.  

) للحصول على  BMIسألة عبور الحدود ھي أمر یرجع للحكومة، فیُرجى التوجھ إلى وزارة الداخلیة األلمانیة ( ونظًرا إلى أن م 
 اإلجابة النھائیة حول ھذا األمر: 

  األسئلة الشائعة المطروحة على وزارة الداخلیة األلمانیة:
https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/faqs/DE/themen/bevoelkerungsschutz/coronavirus/

faqs.html-coronavirus 

الخط الھاتفي الساخن للتواصل مع وزارة الداخلیة األلمانیة:  
-kontakt-https://www.bmi.bund.de/DE/service/kontakt/buergerservice/buergerservice

node.html 

 

 ھـ)...أتواجد في بافاریا للعبور منھا فقط؟ 

م بالحجر الصحي، ولكن یجب علیك مغادرة والیة بافاریا الحرة  في حال تواجدك في بافاریا للعبور منھا فقط، فال یجب علیك االلتزا
 على الفور. ویُسمح لك كذلك باستراحة قصیرة من أجل الراحة ألسباب متعلقة بالسالمة.  
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