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من الئحة الحكومة االتحادیة للوقایة مخاطر  4و  3من قانون الوقایة من العدوى وباالتصال مع المادتین  28من المادة  1من الفقرة  1استناًدا إلى الجملة 
طنّي من خالل بعد التحقُّق من وجود وضع وبائي على المستوى الو 2-كوف-العدوى المرتبطة بالوصول من الخارج فیما یخص فیروس كورونا سارس

(الجریدة االتحادیة  2020یولیو/تموز  13) بتاریخ CoronaEinreiseV –البوندستاغ األلماني (الئحة الوصول المعنیة بمكافحة فیروس كورونا 
الصحة ) تصدر وزارة ZustVمن الئحة االختصاص ( 65من المادة  2من الجملة  2) والرقم 1اإلصدار  2021/01/13الرسمیة، الجزء الرسمّي 
 والرعایة في والیة بافاریا

 
 

 المرسوم العام
 

 أوامر للمسافرین من مناطق خطیرة .1
 

 1من الفقرة  1من الئحة الوصول المعنیة بمكافحة فیروس كورونا، مطالبون من منظور الجملة  3من المادة  1األشخاص المشمولون بالفقرة  1.1
من الئحة الوصول المعنیة بمكافحة فیروس كورونا دون إرجاء وبحد أقصى  3من المادة  3، بتقدیم شھادة فحص حسب الفقرة 3من المادة 

ساعة بعد الوصول للمصلحة اإلداریة المختصة بالدائرة المعنیة بمكان اإلقامة المعتاد، أو إذا لم تكن ھناك مثُل ھذه المصلحة  48في غضون 
 اإلقامة األول. في بافاریا، فتُقدَّم للمصلحة اإلداریة المعنیة بمكان

 

مون إلى المصلحة اإلداریة المختصة بالدائرة المعنیة باتخاذ القرارات شھادة فحص  1.1األشخاص المشمولون بالرقم   1,2 والذین ال یُقّدِ
ك، من الئحة الوصول المعنیة بمكافحة فیروس كورونا في غضون الفترات الزمنیة الُمحدَّدة ھنا 3من المادة  3من منظور الفقرة 

، بالخضوع فوًرا لفحٍص للكشف عن احتمال وجود إصابة بعدوى فیروس 36من المادة  10من الفقرة  2یلتزمون حسب الجملة 
شامالً أخذ مسحة للحصول على العینة المطلوب فحصھا معملیًا وتقدیم نتیجة الفحص إلى المصلحة  2-كوف-كورونا سارس

 القرارات على الفور. اإلداریة المختصة بالدائرة المعنیة باتخاذ 

 

مون إلى المصلحة اإلداریة المختصة بالدائرة المعنیة باتخاذ القرارات شھادة  2.1أو  1.1األشخاص المشمولون بالرقم  1.3 والذین ال یُقّدِ
حدَّدة ھناك، من الئحة الوصول المعنیة بمكافحة فیروس كورونا في غضون الفترات الزمنیة المُ  3من المادة  3فحص من منظور الفقرة 

-، بالخضوع فوًرا لفحٍص للكشف عن وجود إصابة بعدوى فیروس كورونا سارس36من المادة  10من الفقرة  2یلتزمون حسب الجملة 
شامالً أخذ مسحة للحصول على العینة المطلوب فحصھا معملیًا وتقدیم نتیجة الفحص إلى المصلحة اإلداریة المختصة بالدائرة  2-كوف

 خاذ القرارات على الفور.المعنیة بات
 

رقم أوامر لألشخاص، الذین أقاموا في األیام العشرة األخیرة قبل الوصول إلى جمھوریة ألمانیا االتحادیة في منطقٍة ذات مؤشر مرتفع حسب ال .2
ة، ظھرت فیھا سالالٌت من الئحة الوصول المعنیة بمكافحة فیروس كورونا أو في منطقٍة خطر 3من المادة  2من الفقرة  1من الجملة  1

من المادة  2من الفقرة  1من الجملة  2على نطاٍق ُموسَّع (منطقة سالالت الفیروس)، حسب الرقم  2-كوف-ُمعیَّنة من فیروس كورونا سارس
 من الئحة الوصول المعنیة بمكافحة فیروس كورونا. 3

 

 2من الفقرة  1معنیة بمكافحة فیروس كورونا، مطالبون من منظور الجملة من الئحة الوصول ال 3من المادة  2األشخاص المشمولون بالفقرة  2.1
، بتقدیم شھادة الفحص الضروریة للمصلحة اإلداریة المختصة بالدائرة المعنیة بمكان اإلقامة المعتاد، أو إذا لم تكن ھناك مثُل ھذه 3من المادة 

 ساعة بعد الوصول. 24كان اإلقامة األول على الفور وبحٍد أقصى في غضون المصلحة في بافاریا، فتُقدَّم للمصلحة اإلداریة المعنیة بم
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من الئحة الوصول المعنیة بمكافحة فیروس كورونا عند الوصول شھادة  3من المادة  2طالما لم تتوفَّر لدى األشخاص المشمولین من الفقرة   2.2

من  10من الفقرة  2بمكافحة فیروس كورونا، یلزم علیھم وفق الجملة من الئحة الوصول المعنیة  3من المادة  3فحص من منظور الفقرة 
من قانون الوقایة من العدوى، الخضوع للفحص عند الوصول أو بعده مباشرةً وتقدیم شھادة الفحص دون إرجاٍء أو تأخیر إلى  36المادة 

 المصلحة اإلداریة المختصة بالدائرة المعنیة.
 

ل الجھات المختصة بأد .3  اء المھام الُشرطیة وواجبات الرقابة الحدودیة بالتفتیش على الشھادات المطلوبة للجھة المختصة.تُخوَّ
 

على األشخاص القادمین إلى والیة بافاریا الحرة لغرض الترانزیت فقط والذین یغادرونھا مرةً أخرى  2و 1ال ینطبق الرقمان  .4
 على الفور في طریٍق مباشر.

 
من قانون الوقایة من  36من المادة  10من الفقرة  2ھاك الواجب اإللزامّي بالخضوع لفحٍص طبّي حسب الجملة یمكن أن یُعاقَب انت .5

من قانون الوقایة من العدوى. یمكن أن یُعاَقب انتھاك  73من المادة  1aمن الفقرة  19العدوى، على أنھ مخالفة نظامیة حسب الرقم 
من الئحة الوصول المعنیة بمكافحة فیروس  3من المادة  2أو الفقرة  3من المادة  1الفقرة  الواجب اإللزامّي بتقدیم شھادة فحص حسب

من  4من قانون الوقایة من العدوى باالتصال مع الرقم  73من المادة  1aمن الفقرة  24كورونا، على أنھ مخالفة نظامیة حسب الرقم 
 .من الئحة الوصول المعنیة بمكافحة فیروس كورونا 9المادة 

 
من قانون الوقایة من العدوى، یكوُن معموالً بھ بقوة  28من المادة  1من الفقرة  1طالما كان ھذا المرسوم العام مستنًدا على الجملة  .6

 القانون على الفور. وفیما دون ذلك یُؤمر بالتنفیذ الفورّي.
 
. وخالفًا 2021إبریل/نیسان  30وینقضي العمل بھ بانتھاء یوم  2021ینایر/كانون الثاني  16یدخل ھذا المرسوم العام حیز التنفیذ في   .7

ینتھي العمل بالمرسوم  2021ینایر/كانون الثاني  15. وبانقضاء یوم 2021ینایر/كانون الثاني  18یوم  1.2یُعمل بالرقم  1للجملة 
رقم  2020(الجریدة الوزاریة البافاریة  2020دیسمبر/كانون األول  21العام القاضي بإلزام الوافدین بإجراء الفحص والصادر بتاریخ 

771.( 

 
 الحیثیات

 
)، إذا تبیَّن وجود مرضى أو مشتبھ IfSGمن قانون الوقایة من العدوى ( 28من المادة  1من الفقرة  1تتخذ السلطة المختصة التدابیر الوقائیة وفقًا للجملة 

 در الالزم لمنع انتشار األمراض المعدیة.بمرضھم أو مشتبھ بنقلھم للعدوى أو ناقلي عدوى، وذلك بالق
 

، 2021ینایر  13من قانون الوقایة من العدوى بتاریخ  36من المادة  10والفقرة  8لقد أصدرت الحكومة االتحادیة من خالل األمر القانونّي حسب الفقرة 
المعنیة بمكافحة فیروس كورونا)، أحكاًما للوافدین من مناطق خطیرة. (الئحة الوصول  1اإلصدار  13/01/2021الجریدة االتحادیة الرسمیة الجزء الرسميّ 

من الئحة الوصول المعنیة بمكافحة  3من المادة  1أیام قبل الوصول، حسب الفقرة  10یلزم على األشخاص، الذین أقاموا في منطقٍة خطرة في غضون 
من  3من المادة  2من الفقرة  1 منطقة بھا سالالت للفیروس من منظور الجملة فیروس كورونا، وھذه المنطقة الخطرة لیست منطقة ذات مؤشر عاٍل وال

في  2-كوف-الئحة الوصول المعنیة بمكافحة فیروس كورونا، بتوفیر شھادة طبیة أو نتیجة فحص بخصوص عدم وجود إصابة بعدوى فیروس كورونا سارس
عند الطلب. یجب على األشخاص، الذین أقاموا في منطقٍة ذات مؤشر مرتفع أو منطقة  ساعة بحد أقصى بعد الوصول وتقدیمھا للسلطة المختصة 48غضون 

من الئحة الوصول المعنیة بمكافحة فیروس كورونا،  3من المادة  2ذات سالالت مختلفة للفیروس في األیام العشرة األخیرة قبل الوصول، حسب الفقرة 
عند الوصول وتقدیمھا للسلطة المختصة أو  2-كوف-إصابة بعدوى فیروس كورونا سارس باصطحاب شھادة طبیة أو نتیجة فحص بخصوص عدم وجود

 للجھة أو المؤسسة الُمكلَّفة من جانبھا عند الطلب.
 

 10من الئحة الوصول المعنیة بمكافحة فیروس كورونا لألشخاص، الذین أقاموا في منطقٍة خطرة في غضون  4من المادة  1من الفقرة  1تحتوي الجملة 
ھادة حسب أیام قبل الوصول، وھذه المنطقة الخطرة لیست منطقة ذات مؤشر عاٍل وال منطقة بھا سالالت للفیروس على استثناءاٍت من اإللزام بتقدیم ش

 4من المادة  1من الفقرة  2من الئحة الوصول المعنیة بمكافحة فیروس كورونا. ویمكن أن تصدر السلطة المختصة حسب الجملة  3من المادة  1الفقرة 
من الئحة الوصول  4من المادة  1من الفقرة  1استثناءاٍت أخرى في حاالٍت مبررة وبناًء على طلب حال وجود سبب وجیھ أو تُقیِّد استثناءاٍت حسب الجملة 

 المعنیة بمكافحة فیروس كورونا.
 

مون  36من المادة  10من الفقرة  2حسب الجملة  شھادةً طبیةً ضروریة أو نتیجة فحص الزمة، بسبب أمٍر قانونّي حسب الرقم یلتزم األشخاص، الذین ال یُقّدِ
یتعلَّق األمر في الئحة الوصول المعنیة بمكافحة فیروس كورونا بمثل ھذه  –من قانون الوقایة من العدوى  36من المادة  10من الفقرة  1من الجملة  1

 ثل ھذا المرض المنقول، الذي أفضى إلى التثبُّت من وجود وضع وبائي على مستوى وطني.بالخضوع لفحٍص طبّي الستبعاد وجود م –الشھادة الطبیة 
 

الرعایة بالوالیة استناًدا یخدم ھذا المرسوم العام تنفیذ الواجبات المذكورة لوالیة بافاریا والُمنظَّمة بموجب القانون االتحادّي. یتحدد اختصاص وزارة الصحة و
 ).ZustVمن الئحة االختصاص ( 65ن المادة م 2من الجملة  2إلى الرقم 

 

)، والذي ینتشر في أرجاء IfSGمن قانون الوقایة من العدوى ( 2من المادة  1من مسببات األمراض بالمعنى المقصود في الرقم  2-كوف-یعتبر سارس
وقد تحقَّق البوندستاغ األلماني استناًدا إلى انتشار فیروس كورونا  العالم في وقٍت قصیر. وقد لُوحظ أنھ قد حدث انتشاٌر سریٌع للعدوى في والیة بافاریا أیًضا.

ض كبار السن وأصحاب األمراض السابقة لإلصابة بشكٍل  2-كوف-سارس من وجود وضع وبائي على المستوى الوطنّي. وھناك خطٌر كبیٌر للغایة في تعرُّ
ة، یتواصل خطر زیادة حاالت العدوى بشكل كبیر وما یرتبط بذلك من تبعاٍت خطیرة خاص. ونظًرا الستمرار عدم وجود عالج فعَّال أو لقاح بكمیة كافی

ل ھذه األعباء. وحسب تقییم المخاطر من معھد روبرت كوخ فإن  على حیاة المواطنین وصحتھم واإلثقال المحتمل على قدرة النظام الصحي على تحمُّ
أخذه على محمل الجد، كما ال یزال الخطر على صحة المواطنین بكافة الفئات المجتمعیة في ألمانیا  الوضع ال یزال متقلًبا في العالم كلھ وفي ألمانیا ویجب

 عالیًا للغایة.
 

ة بالعدوى في األسابیع یستمر الوضُع الوبائّي عالمیًا ویتواصل. لقد لُوحظ مجدًدا في بلداٍن عدة، ومن بینھا ألمانیا أیًضا، ارتفاعٌ عنیٌف في حاالت اإلصاب
في المملكة المتحدة وأیرلندا الشمالیة وكذلك في جمھوریة جنوب  2-كوف-والشھور األخیرة. وثبت في الوقت نفسھ حدوُث طفرةٍ في فیروس كورونا سارس

لت إلیھ الدراسات الحالیة أنھا ذات درجٍة أعلى في االنتشار والعدوى. ح حسبما توصَّ  أفریقیا، والتي یُرجَّ
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 ع كارثي في والیة بافاریا وكان لزاًما فرض قیود أوسع انتشاًرا تصل إلى حظر الخروج من المنازل في اللیل.تأكَّد مجدًدا وجود وض

 

بافاریا الحرة  لذلك كان لزاًما بجانب القیود المفروضة في الداخل ضمان عدم وصول ومضات جدیدة على الوضع الوبائّي الداخلّي من خالل السفر إلى والیة
 كما كانت الحال في بدایة الوباء مصادر عدوى جدیدة عن طریق الوصول من الخارج. لتنشأ مرةً أخرى

 

بة وحیُث أن الوضع الوبائي العالمّي الخطیر مستمر وبخاصة من مناطق خطیرة یُتوقَّع تسجیل أعداد جدیدة من العدوى فیھا، بات لزاًما مطال
من الئحة الوصول المعنیة بمكافحة فیروس كورونا، بتقدیم الشھادة الضروریة وفق  3لمادة من ا 2أو الفقرة  1األشخاص، الذین یندرجون تحت الفقرة 

من الئحة الوصول المعنیة بمكافحة فیروس كورونا في العموم، وفي حالة األشخاص، الذین ال یستطیعون تقدیم شھادة  3من المادة  2والفقرة  1الفقرة 
 .2-كوف-ود فیروس كورونا سارسفحص سلبیة حدیثة، بإجراء فحص للكشف عن وج

 

بافاریا حدوٌد خارجیةٌ تقع والیة بافاریا الحرة من الناحیة الجغرافیة على الحافة الجنوبیة الشرقیة من جمھوریة ألمانیا االتحادیة. وبحكم الموقع تجتمع في 
األوروبّي. وتتمثَّل بین المناطق الواقعة على الحدود مع كلتا الدولتین في طویلة مع جمھوریة النمسا والجمھوریة التشیكیة. وكلتا الدولتین عضٌو في االتحاد 

كما ھو  –ى السوق األوروبیة المشتركة عالقاُت عمٍل وعالقاٌت اقتصادیة عدیدة ومھمة. وطالما یكمن في الدولتین المتاخمتین خطٌر مرتفع لنشر العدو
من قانون الوقایة من العدوى، یلزم عدم إغفال مطلب  2من المادة  17لك كمنطقٍة خطرة حسب الرقم وُصنفِّت ھاتان الدولتین نتیجةً لذ –الوضٌع حالیًا 

وبائّي تأثًرا یفوُق الوقایة من العدوى باألساس عند الحدود، التي ال تزاُل مفتوحةً حتى اآلن. لقد ثبت في الماضي أن المناطق الحدودیة تأثرت من الوضع ال
دائرة  26من أصل  19أن مؤشر األیام السبعة لعدد  2021ینایر/كانون الثاني  12ًدا إلى بیانات معھد روبرت كوخ الصادرة في المتوسط. ویُستشف استنا

حدود والمتنقلین في المنطقة الحدودیة یقع فوق متوسط مؤشر األیام السبعة لمنطقة بافاریا بأكملھا. ولذلك یجب تقیید االستثناءات الُمخصَّصة لعابري ال
َزم المتنقلون برھا ذھاًبا وإیاًبا من واجبات الخضوع للفحص وتقدیم شھادة الفحص الواردة في الئحة الوصول المعنیة بمكافحة فیروس كورونا، بحیُث یُلع

حد على األقل إلى البالد حسب عبر الحدود ذھابًا وإیابًا والعابرون لھا بتوفیر شھادة فحص مرةً واحدةً أسبوعیًا في كل أسبوعٍ تقویمّي، یتُم فیھ دخوٌل وا
 من الئحة الوصول المعنیة بمكافحة فیروس كورونا، وتقدیمھا عند الطلب. 3من المادة  3الفقرة 

 
 :1بخصوص رقم 

 

من  2الفقرة من  1من الجملة  1على أوامر للمسافرین القادمین من مناطق خطرة، والتي ال تعتبر مناطق ذات مؤشر مرتفع حسب الرقم  1یحتوي الرقم 
 من الئحة الوصول المعنیة بمكافحة فیروس كورونا. 3من المادة  2من الفقرة  1من الجملة  2وال منطقة سالالت للفیروس حسب الرقم  3المادة 

 

د الرقم  من  1ون حسب الفقرة من الئحة الوصول المعنیة بمكافحة فیروس كورونا، مطالب 3من المادة  1، أن األشخاص المشمولین من الفقرة 1.1یُحّدِ
من الئحة الوصول المعنیة  3من المادة  3من الئحة الوصول المعنیة بمكافحة فیروس كورونا بتقدیم شھادة الفحص الضروریة من منظور الفقرة  3المادة 

ة بمكافحة فیروس كورونا والبالغة بمكافحة فیروس كورونا دون إرجاء وبحٍد أقصى في غضون المھلة الزمنیة المنصوص علیھا في الئحة الوصول المعنی
ھناك مثُل ھذه ساعة بعد الوصول. ویُقدَّم المستند المطلوب إلى المصلحة اإلداریة المختصة بالدائرة المعنیة بمكان اإلقامة المعتاد، أو إذا لم تكن  48

 المصلحة في بافاریا، فیُقدَّم للمصلحة اإلداریة المعنیة بمكان اإلقامة األول.
 

من الئحة الوصول المعنیة بمكافحة فیروس كورونا  4من المادة  1من الفقرة  1من الجملة  3والرقم  1االستثناءات الُمخصَّصة في الرقم  1.2د الرقم یُقیِّ 
وإیابًا، والذین أقاموا قبل استنتاًجا لذلك، بحیُث یجب على عابري الحدود والمتنقلین عبرھا ذھابًا  4من المادة  1من الفقرة  2من الجملة  2حسب نصف الجملة 

من  3من المادة  3الوصول في منطقٍة خطرة لیست منطقة ذات مؤشر مرتفع وال منطقة ذات سالالت مختلفة من الفیروس، توفیر شھادة من منظور الفقرة 
خوٌل واحد على األقل إلى البالد، وتقدیم ھذه الشھادة الئحة الوصول المعنیة بمكافحة فیروس كورونا مرةً واحدةً على األقل في كل أسبوعٍ تقویمّي، یتُم فیھ د

 عند طلب المصلحة اإلداریة المختصة بالدائرة المعنیة باتخاذ القرارات أو جھٍة ُمكلَّفٍة من جانبھا.
من الئحة الوصول المعنیة  4من المادة  1من الفقرة  1من الجملة  3وال ینطبق القید إال على عابري الحدود والمتنقلین عبرھا ذھاًبا وإیابًا من منظور الرقم  

ساعة أو تقُل فترة سفرھم المعنیة إلى جمھوریة ألمانیا االتحادیة عن  24بمكافحة فیروس كورونا، فقط إذا بلغت إقامتھم المعنیة في المنطقة الخطرة أقل من 
من  1من الفقرة  3باالتصال مع الرقم  4من المادة  1من الفقرة  1 من الجملة 1ساعة. وبھذا الخصوص یُقیَّد في الوقت نفسھ االستثناء حسب الرقم  24

 من الئحة الوصول المعنیة بمكافحة فیروس كورونا. وتظل االستثناءات المتبقیة قائمةً دون مساس. 2المادة 
 

من  36من المادة  7من الفقرة  2جملة ) حسب الTestpflichtVمن الئحة الفحص اإلجبارّي ( 1من المادة  1یلتزم األشخاُص المذكورون في الفقرة 
بالخضوع لفحص شامل أخذ المسحة الضروریة للحصول على العینة. ویُؤمر بھذا  3البند  1) باالتصال مع المادة IfSGقانون الوقایة من العدوى (

 .1.3من خالل الرقم  1.2و  1.1الفحص لألشخاص المذكورین في الرقمین 
 

 :2بخصوص رقم 
 

أوامر لألشخاص، الذین أقاموا في األیام العشرة األخیرة قبل الوصول إلى جمھوریة ألمانیا االتحادیة في منطقٍة ذات مؤشر مرتفع حسب  2یحوي الرقم 
ة من من الئحة الوصول المعنیة بمكافحة فیروس كورونا أو في منطقٍة خطرة، ظھرت فیھا سالالٌت ُمعیَّن 3من المادة  2من الفقرة  1من الجملة  1الرقم 

من الئحة الوصول  3من المادة  1من الفقرة  1من الجملة  2على نطاٍق ُموسَّع (منطقة سالالت الفیروس)، حسب الرقم  2-كوف-فیروس كورونا سارس
 المعنیة بمكافحة فیروس كورونا.

 

د الرقم  كافحة فیروس كورونا، مطالبون بتقدیم شھادة الفحص من الئحة الوصول المعنیة بم 3من المادة  2، أن األشخاص المشمولین من الفقرة 2.1یُحّدِ
ساعة بعد الوصول. ویجب على المسافرین الوافدین  24الضروریة إلى المصلحة اإلداریة المختصة بالدائرة المعنیة دون إرجاء وبحٍد أقصى في غضون 

صلة عند الوصول. وفي حالة المھلة الُمخصَّصة في الرقم من مناطق ذات مؤشرات مرتفعة ومن مناطق سالالت الفیروس أن یمتلكوا شھادة فحص ذات 
وتُحدَّد اإلداریة یتعلَّق األمر لذلك بمھلة للتقدیم لدى المصلحة اإلداریة المختصة بالدائرة المعنیة، ولیست مھلة إلجراء الفحص واستالم نتیجة الفحص.  2.1

 دیم.المختصة بالدائرة المعنیة باعتبارھا الجھة المسؤولة عن التق
 

) بالخضوع لفحص شامل IfSGمن قانون الوقایة من العدوى ( 36من المادة  10من الفقرة  2حسب الجملة  2.1یلتزم األشخاُص المذكورون في الرقم 
في الرقم  2.1أخذ المسحة الضروریة للحصول على العینة، طالما لم تُقدَّم شھادة فحص مناسبة. ویُؤمر بھذا الفحص لألشخاص المذكورین في الرقم 

عند الوصول أو بعده دون إرجاء. ولذلك یجب على األشخاص، الذین یفدون عبر المطارات البافاریة في میونیخ ونورنبیرغ ومیمینجین، أن  2.2
 یخضعوا لفحٍص بالضرورة في مركز الفحص الُمدشَّن ھناك في المطار.

 
 :3بخصوص رقم 

 

المعنیة بمكافحة فیروس كورونا (تأكید تسجیل الوصول أو إخطار بدیل وشھادة فحص) إلى السلطة  تُقدَّم الشھادات المطلوبة حسب الئحة الوصول
د المصلحة اإلداریة المختصة بال دائرة المعنیة المختصة حسب الئحة الوصول المعنیة بمكافحة فیروس كورونا من منظور قانون الوقایة من العدوى. وتُحدَّ
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ل السلطات المختصة بتنفیذ الواجبات الشرطیة والمھام والحدودیة بمراجعة الشھادات بموجب 2والرقم  1رقم باعتبارھا السطلة المختصة في ال . وتُخوَّ

لة بجانب إمكانیا3الرقم  ت . ویُفترض من خالل ذلك تسھیل التفتیش على الشھادات وتحسین تنفیذ اإلجراءات. وتدخل إمكانیات التفتیش بصورٍة ُمكّمِ
 صة في الئحة الوصول المعنیة بمكافحة فیروس كورونا للسلطة الُمكلَّفة بالتفتیش الُشرطّي على حركة عبور الحدود.التفتیش الُمخصَّ 

 
 :4بخصوص رقم 

 

األشخاُص القادمون إلى والیة بافاریا الحرة لغرض الترانزیت فقط والذین یغادرونھا مرةً أخرى على الفور في  4یُستثنى من خالل الرقم 
 مباشر، من أوامر المرسوم العام.طریٍق 

 
 :5بخصوص رقم 

 

من قانون الوقایة من العدوى بغرامٍة  73من المادة  1aمن الفقرة  19تُعاقَب االنتھاكات العمدیة وغیر العمدیة حیال الواجب اإللزامّي بالخضوع حسب الرقم 
من  1aمن الفقرة  24صول المعنیة بمكافحة فیروس كورونا بغرامٍة مالیة حسب الرقم مالیة. وتُعاَقب االنتھاكات حیال واجبات تقدیم الشھادات من الئحة الو

 من الئحة الوصول المعنیة بمكافحة فیروس كورونا. 9باالتصال مع المادة  73المادة 
 

 :6بخصوص رقم 
 

من المادة  3من العدوى، یكوُن قابالً للتنفیذ فوریًا وفق الفقرة من قانون الوقایة  28من المادة  1من الفقرة  1طالما كان المرسوم العام مستنًدا إلى الجملة 
من  80من المادة  2من الفقرة  1من الجملة  4من قانون الوقایة من العدوى. ویُؤمر بالتنفیذ الفورّي حسب الرقم  16من المادة  8باالتصال مع الفقرة  28

من الئحة الوصول المعنیة بمكافحة فیروس كورونا. وتتطلَّب مكافحة الوباء تقدیًما  4و 3مادتین ) لألوامر المستندة على الVwGOقانون المحاكم اإلداریة (
من قانون  36من المادة  10من الفقرة  2یُجرى فحٌص عاجٌل لألشخاص الُملزمین حسب الجملة  –وإذا لم تُقدَّم ھذه األخیرة  –عاجالً لشھادات الفحص 

ناسب. فقط من خالل الفحوصات العاجلة یكوُن مضمونًا أن تُكتشف حاالت العدوى وتُقطع سالسل العدوى من خالل الوقایة من العدوى بإجراء فحٍص م
 ذلك. ولذلك یصُب التنفیذُ الفوريُّ لألوامر في الصالح العام.

 
 :7بخصوص رقم 

 

م الرقم  العام حیز التنفیذ یُلغى العمل بالمرسوم العام القاضي بإلزام الوافدین  دخول المرسوم العام حیز التنفیذ وإیقاف العمل بھ. وبدخول ھذا المرسوم 7یُنّظِ
 .771رقم  2020، الجریدة الوزاریة البافاریة 2020دیسمبر/كانون األول  21بإجراء الفحص والصادر بتاریخ 

 
 

 توقیع
 

 د. وینفرید بریشمان
 وكیل وزارة

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 معلومات النشر
 الناشر:

 میونیخ 80539، 1البافاریة، فرانز جوزیف شتراوس رینج مستشاریة الدولة 
 میونیخ  80535، 220011العنوان البریدي: صندوق برید 

، البرید اإللكتروني: 0-2165 89(0) 49+الھاتف: 
direkt@bayern.de 

 التنفیذ الفنّي:
 میونیخ 80539، 16شتراسھ مكتبة الدولة البافاریة، لودفیج 

 الطباعة:
 الندسبرغ أم ِلش 86899، 12المؤسسة اإلصالحیة الندسبرغ أم ِلش، ھیندنبورج رینج 

 druckerei.betrieb@jva-ll.bayern.de+، البرید اإللكتروني: 49) 0(8191 126-855+، تلیفاكس: 49) 0(8191 126-725ھاتف: 
 2627-3411رقم الدوریات المعیاري الدولي 
 تنبیھ اإلصدار / شروط الشراء:

 PDF/A. وتعد وثیقة www.verkuendung.bayern.de) حسب االقتضاء، ویوم األربعاء ھو یوم النشر الدوري. وتُنَشر عبر اإلنترنت على منصة بافاریا اإلعالنیة BayMBlتصدر الجریدة الوزاریة البافاریة (.
 اإللكترونیة الموجودة على ھذه المنصة، ھي النسخة الُمعلنة رسمًیا. منصة بافاریا اإلعالنیة متاحة مجانًا للجمیع.

ؤسسة اإلصالحیة الندسبرغ أم ِلش، وذلك مقابل رسوم. یُمكن االطالع على معلومات أكثر تفصیالً حول شروط الشراء من خالل منصة بافاریا یُمكن تقدیم طلب للحصول على نسخة مطبوعة من الجرائد الرسمیة لدى الم
 اإلعالنیة.

mailto:direkt@bayern.de
mailto:direkt@bayern.de
mailto:druckerei.betrieb@jva-ll.bayern.de
http://www.verkuendung.bayern.de/

