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 )IfSGاجرای قانون حفاظت در برابر عفونت (
 

 آیند کرونا: گواھی تست منفی کرونای مسافرانی کھ از مناطق پرخطر میگیری  ھمھ
 بیانیھ وزارت سالمت و مراقبت بایرن

 (فرمان عمومی در خصوص گواھی تست کرونای مسافران)
 

 
 G51s-G8000-2021/505-9، بھ شمارهٴ ۲۰۲۱فوریھ  ۲۳و مصوب  G51o-G8000-2020/415-75، بھ شمارهٴ ۲۰۲۱ژانویھ  ۱۵مصوب 

 
 

) در ارتباط با IfSGھای عفونی ( قانون حفاظت در برابر بیماری ۲۸ماده  ۱بند  ۱وسیلھ وزارت سالمت و مراقبت بایرن مطابق عبارت  بدین
، و پس از آن کھ در تاریخ ۲گیری کروناویروس در خصوص کروناویروس سندرم حاد تنفسی  مقررات ورود بھ آلمان در زمان ھمھ ۴و  ۳ھای  ماده
گیری کروناویروس در سطح کشور مورد تأیید پارلمان آلمان (مقررات ورود بھ آلمان در  )، ھمھBAnz AT 13.01.2021 V1( ۲۰۲۰یھ ژوئ ۱۳

 دارد: )، موارد زیر را مقرر میZustVمقررات مسئولیت ( ۶۵ماده  ۲عبارت  ۲گیری کروناویروس) قرار گرفت، و مطابق شماره  زمان ھمھ
 
 

 فرمان عمومی
 

 آیند رات مربوط بھ مسافرانی کھ از مناطق پرخطر میمقر .۱
 

شوند، بر اساس  ) میCoronaEinreiseVگیری کروناویروس ( مقررات ورود بھ آلمان در زمان ھمھ ۳ماده  ۱افرادی کھ مشمول بند  ۱�۱
گیری کروناویروس، حداکثر  مھمقررات ورود بھ آلمان در زمان ھ ۳ماده  ۳ھمین مقررات، موظفند مطابق بند  ۳ماده  ۱بند  ۱عبارت 

ساعت پس از ورود خود بھ این کشور گواھی تست منفی خود را بھ مسئولین اجرایی منطقھ اقامت خود، و در صورت  ۴۸ظرف مدت 
 نبود این مقام اجرایی در بایرن، بھ مقامات مسئول محل اقامت قبلی خود تسلیم نمایند.

 

مقررات ورود بھ آلمان در  ۳ماده  ۳گواھی تست منفی کرونای خود را مطابق با بند بوده و  ۱-۱افرادی کھ مشمول شماره  ۲�۱
گیری کروناویروس بھ ادارات ذیربط منطقھ در مھلت تعیین شده از سوی آن ادارات تسلیم ننمایند، مطابق عبارت  زمان ھمھ

 ۲تست کروناویروس سندرم حاد تنفسی  قانون حفاظت در برابر عفونت موظفند بالدرنگ نسبت بھ انجام ۳۶ماده  ۱۰بند  ۲
تر بھ ادارات مسئول منطقھ  گیری از ترشحات (حلق و بینی) نیز باشد اقدام کرده و نتیجھ آن را ھر چھ سریع کھ شامل نمونھ

 تسلیم نمایند.
 

ورود بھ آلمان در زمان مقررات  ۳ماده  ۳گواھی تست منفی کرونای خود را مطابق با بند بوده و  ۲-۱مشمول شماره افرادی کھ  ۳�۱
 ۳۶ماده  ۱۰بند  ۲گیری کروناویروس بھ ادارات ذیربط منطقھ در مھلت تعیین شده توسط آن ادارات تسلیم ننمایند، مطابق عبارت  ھمھ

گیری از  کھ شامل نمونھ ۲قانون حفاظت در برابر عفونت موظفند بالدرنگ نسبت بھ انجام تست کروناویروس سندرم حاد تنفسی 
 تر بھ ادارات مسئول منطقھ تسلیم نمایند. ات (حلق و بینی) نیز باشد اقدام کرده و نتیجھ آن را ھر چھ سریعترشح

 
مقررات ورود  ۳ماده  ۲بند  ۱عبارت  ۱مقرراِت مربوط بھ اشخاصی کھ ده روز قبل از ورود خود بھ جمھوری فدرال آلمان، طبق شماره  .۲

ھمین مقررات در یکی از مناطِق پر شیوع یا مناطق  ۳ماده  ۲بند  ۱عبارت  ۲وس، مطابق شماره گیری کروناویر بھ آلمان در زمان ھمھ
 اند.  شیوع دارد وارد شده ۲ھای دیگری از کروناویروس سندرم حاد تنفسی  پرخطری کھ در آن گونھ

 

 ۳ماده  ۲بند  ۱شوند، مطابق عبارت  میگیری کروناویروس  مقررات ورود بھ آلمان در زمان ھمھ ۳ماده  ۲اشخاصی کھ مشمول بند  ۱�۲
 ۲۴تر، و حداکثر ظرف  گیری کروناویروس موظفند گواھی تست کرونای خود را ھر چھ سریع مقررات ورود بھ آلمان در زمان ھمھ

قامات ساعت بعد از ورود خود بھ کشور، بھ ادارات ذیربط محل اقامت خود و یا در صورت نبود این مسئول اجرایی در بایرن، بھ م
 مسئول محل اقامت قبلی خود تسلیم نمایند.

 

شوند، چنانچھ ھنگام ورود بھ کشور مطابق  گیری کروناویروس می مقررات ورود بھ آلمان در زمان ھمھ ۳ماده  ۲افرادی کھ مشمول بند   ۲�۲
مقررات حفاظت در برابر  ۳۶ده ما ۱۰بند  ۲ھمین مقررات گواھی تست کرونا در درست نداشتھ باشند، مطابق عبارت  ۳ماده  ۳بند 

عفونت موظفند ھنگام ورود بھ کشور یا بالفاصلھ پس از آن نسبت بھ انجام تست اقدام کرده و نتیجھ آن را بھ ادارات ذیربط منطقھ اقامت 
 خود تسلیم نمایند.
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 دستور ادارات ذیربط اقدام نماید.نیروی انتظامی یا نیروی انتظامی مرزی مجاز است برای کنترل گواھی تست کرونا، مطابق  .۳
 

 کنند، مصداق ندارد. در مورد افرادی کھ از ایالت بایرن صرفاً گذر کرده و آن را بالفاضلھ ترک می ۲و  ۱ھای  شماره .۴
 

تواند  می قانون حفاظت در برابر عفونت، ۳۶ماده  ۱۰بند  ۲تخلف از فرمان عمومی در الزام بھ انجام معاینھ پزشکی بر اساس عبارت  .۵
مقررات ورود بھ آلمان در  ۳ماده  ۲و یا بند  ۳ماده  ۱مجازات در پی داشتھ باشد. مطابق بند  ۷۳الف ماده ۱بند  ۱۹مطابق بھ عبارت 

الف ۱بند  ۷۳تواند مطابق با ماده  گیری کروناویروس، تخلف از فرمان عمومی در خصوص ارائھ گواھی تست کرونا می زمان ھمھ
 مجازات در پی داشتھ باشد. ۹ماده  ۴ن حفاظت در برابر عفونت، در ارتباط با بند قانو  ۲۴شماره 

 
قانون حفاظت در برابر عفونت باشند، بالفاصلھ از طریق قانون قابل  ۲۸ماده  ۱بند  ۱مادام کھ این مقررات عمومی مبتنی بر عبارت  .۶

 شده است. باشند. بھ عالوه، اجرای سریع مقررات، در قانون تبیین اجرا می
 

یابد. بر خالف  پایان می ۲۰۲۱آوریل  ۳۰بھ مرحلھ اجرا درآمده و اعتبار آن در تاریخ  ۲۰۲۱ژانویھ  ۱۶این بخشنامھ از  .۷
، اعتبار ۲۰۲۱ژانویھ  ۱۵آید. با انقضاء مصوِب  بھ اجرا درمی ۲۰۲۱ژانویھ  ۱۸از تاریخ  ۲�۱، شماره ۱عبارت 

 یابد. ) پایان میBayMBl. 2020 Nr. 771( ۲۰۲۰دسامبر  ۲۱رونا مصوب مقررات عمومی مربوط بھ انجام تست ک
 

 دالیل
 

قانون حفاظت در برابر عفونت، ادارات ذیربط اقدامات حفاظتی مقتضی را، در خصوص افراد بیمار، افراد  ۲۸ماده  ۱بند  ۱بھ موجب عبارت 
بیماری، بھ ھر میزان و تا ھر زمان کھ برای جلوگیری از انتشار بیماری مسری  مظنون بھ بیماری، افراد مظنون بھ انتقال عامل بیماری و یا حاملین

 الزم باشد بھ عمل خواھند آورند.
 

 AT 13.01.2021 V1آنتسایگر  منتشره در نشریھٴ بوندس ۲۰۲۱ژانویھ  ۱۳قانون حفاظت در برابر عفونت مصوب  ۳۶ماده  ۱۰و  ۸بھ موجب بندھای 
 ۱گیری کروناویروس)، جمھوری فدرال آلمان مقرراتی برای مسافران مناطق پرخطر وضع کرده است. مطابق بند  (مقررات ورود بھ آلمان در زمان ھمھ

کھ بھ موجب  اند گیری کروناویروس، افرادی کھ ده روز قبل از ورود بھ آلمان در مناطق پرخطر اقامت داشتھ مقررات ورود بھ آلمان در زمان ھمھ ۳ماده 
 ۴۸شود، موظفند حداکثر ظرف  ھای متفاوتی از کروناویروس محسوب نمی ھمین مقررات، جزو مناطق پرشیوع یا مناطقی با گونھ ۳ماده  ۲بند  ۱عبارت 

آن را بھ ادارات ذیربط اقدام کرده و  ۲ساعت پس از ورود خود بھ این کشور نسبت بھ ارائھ گواھی پزشکی یا نتیجھ تست کروناویروس سندرم حاد تنفسی 
گیری کروناویروس، افرادی کھ ده روز قبل از ورود بھ آلمان در مناطق پرخطر یا  مقررات ورود بھ آلمان در زمان ھمھ ۳ماده  ۲تسلیم نمایند. مطابق بند 

رائھ گواھی پزشکی و نتیجھ تست کروناویروس اند، موظفند پس از ورود خود بھ این کشور نسبت بھ ا ھای کروناویروس اقامت داشتھ مناطقی با سایر گونھ
 ای کھ توسط این اداره تعیین شده، تسلیم نمایند. اقدام کرده، آن را بھ ادارات مربوطھ یا اداره ۲سندم حاد تنفسی 

 

وارد استثناء برای کسانی ھمین مقررات شامل م ۴ماده  ۱بند  ۱گیری کروناویروس، عبارت  مقررات ورود بھ آلمان در زمان ھمھ ۳ماده  ۱مطابق بند 
ھای متفاوت  اند کھ نھ جزو مناطق پرشیوع و نھ جزو مناطقی با گونھ است کھ ده روز قبل از ورود بھ آلمان در مناطق پرخطری اقامت داشتھ

ارد موجھ، اداره ذیربط گیری کروناویروس در مو مقررات ورود بھ آلمان در زمان ھمھ ۴ماده  ۱بند  ۲شوند. مطابق عبارت  کروناویروس محسوب می
 ھمین مقررات در این خصوص قایل شود. ۴ماده  ۱بند  ۱تواند در صورت درخواست، استثنائات دیگری بھ موجب عبارت  منطقھ می

 

ھ مقررات ک -ھمین قانون  ۳۶ماده  ۱۰بند  ۱عبارت  ۱قانون حفاظت در برابر عفونت، افرادی کھ بھ موجب شماره  ۳۶ماده  ۱۰بند  ۲بھ موجب عبارت 
گونھ گواھی پزشکی یا گواھی تست منفی کرونا ارائھ ننمایند، ملزمند بھ انجام  ھیچ -ای از آن است گیری کروناویروس نمونھ ورود بھ آلمان در زمان ھمھ

ید عدم ابتال بھ بیماری مسری  گیری در سراسر کشور شده، تن دھند. ای کھ منجر بھ بروز ھمھ آزمایشات پزشکِی موٴ
 

گفتھ در خصوص بایرن است. مسئولیت وزارت بھداشت و مراقبت، بر اساس ماده  قررات عمومی در جھت عینیت بخشیدن بھ مقررات فدرال پیشاین م
 ) تعریف شده است.ZustVقانون صالحیت ( ۲بند  ۶۵

 

بیماری است کھ در مدت زمان کوتاھی در نوعی عامل  ۲قانون حفاظت در برابر عفونت، کروناویروس سندرم حاد تنفسی  ۲ماده  ۱مطابق شماره 
 سراسر دنیا شیوع پیدا کرده است. طبق مشاھدات، این بیماری در ایالت بایرن نیز بھ سرعت گسترش یافتھ است. پارلمان آلمان بھ دلیل شیوع

ای بھ این عامل بیماری  ن و بیماران زمینھبرد. بھ ویژه، خطر ابتالی سالمندا گیری بھ سر می ، کشور در وضعیت ھمھ۲کروناویروس سندرم حاد تنفسی 
ثری برای این بیماری وجود دارد و نھ بھ میزان کافی واکسی در اختیار است، این خطر وجود دارد کھ  باالست. از آنجا کھ در حال حاضر نھ درمان موٴ

ار اضافی بھ سیستم درمانی گردد.  بنابر شاخص افزایش شیوع بیماری عواقب جدی برای زندگی و سالمت ملت در پی داشتھ و منجر بھ تحمیل فش
سسھ رابرت کخ، بر آلمان و در سطح جھانی ھنوز ھم شرایط بسیار متغیر و جدی حاکم است کھ در حال حاضر تھدید سالمت جمعیت آلمان  در خطر موٴ

 شود. ھای سنی مختلف، بسیار باال برآورد می گروه
 

گیری از  ھای گذشتھ افزایش چشم ھا و ماه ھ دارد. در بسیاری از کشورھای جھان و از جملھ آلمان در ھفتھگیری ھمچنان در سراسر جھان ادام این ھمھ
، جھشی مشاھده شده کھ ۲شیوع این عفونت مشاھده شده است.  ھمزمان در بریتانیا، ایرلند شمالی و جنوب آفریقا در کروناویروس سندرم حاد تنفسی 

 قابلیت انتشار بیشتری داشتھ باشند. بر اساس اطالعات حاضر ممکن است
 

 ھای بیشتر و حتی منع تردد شبانھ اعمال شده است. باری مشاھده شد کھ بر اساس آن محدودیت در بایرن نیز باری دیگر شرایط فاجعھ
 

دی از بیماری در این ایالت جلوگیری ھا داخلی، سفر بھ بایرن نیز تحت کنترل قرار گیرد تا از بروز موج جدی از اینرو الزم است ضمن ادامھ محدودیت
 گیری عامل بیماری از خارج ایالت بھ آن وارد شد. گونھ کھ در ابتدای ھمھ درست ھمان -شود 

 

گیری ھنوز ادامھ دارد و بھ ویژه آن کھ باید امکان ورود عفونت جدید بھ ایالت نیز در نظر گرفت، الزم  از آنجا کھ شرایط خطرناک ناشی از ھمھ
ھمین  ۳ماده  ۱و  ۲شوند، مطابق بند  گیری کروناویروس می مقررات ورود بھ آلمان در زمان ھمھ ۳ماده  ۲یا  ۱رادی کھ مشمول بند است اف

 ملزم گردند. ۲مقررات ارائھ گواھی تست منفی کرونا شده و در صورت عدم ارائھ آن، بھ انجام تست کروناویروس سندرم حاد تنفسی 
 

حاظ جغرافیایی در حاشیھ جنوب شرقی جمھوری فدرال آلمان واقع است. از اینرو، این ایالت مرزھای بیشتری با جمھوری اتریش ایالت آزاد بایرن بھ ل
باشند. در مناطق مرزی ھر دو کشور، در محدوده بازار داخلی اروپا روابط بازرگانی و  و جمھوری چک دارد. ھر دو کشور عضو اتحادیھ اروپا می
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در مناطق مرزی ھر یک از این کشورھا شیوع بیماری افزایش یابد و در نتیجھ این  -مانند شرایط فعلی-ی وجود دارد. چنانچھ کاری متعدد و مھم

بندی شوند، الزم است علیرغم باز بودن مرزھا،  قانون حفاظت در برابر عفونت جزو کشورھای پرخطر طبقھ ۲ماده  ۱۷کشورھا بھ موجب شماره 
در برابر انتشار عفونت ھمچنان مورد توجھ قرار گیرند. بر اساس مشاھدات قبلی، انتشار بیماری در مناطق مرزی بھ شکلی اصول مربوط بھ حفاظت 

سسھ رابرت ُکخ در  رویھ بوده است. بر اساس داده بی منطقھ مرزی،  ۲۶منطقھ از  ۱۹روز در  ۷، میزان انتشار عفونت طی ۲۰۲۱ژانویھ  ۱۲ھای موٴ
گیری کروناویروس در خصوص  روز در بایرن بوده است. از اینرو الزم است برای مقررات ورود بھ آلمان در زمان ھمھ ۷طی بیش از ھمین میزان 

ھمین  ۳ماده  ۳ای کھ سفر بھ بایرن صورت گرفتھ، مطابق بند  انجام تست و ارائھ گواھی تست منفی برای مسافران مرزی بھ طوری کھ در ھر ھفتھ
 کبار در ھفتھ گواھی تست منفی کرونا ارائھ شود، استثنائاتی تعیین شود.کم ی مقررات باید دست

 
 :۱در خصوص شماره 

 

 ۲بند  ۱عبارت  ۲از مناطق پرشیوع، و نھ مطابق شماره  ۳ماده  ۳بند  ۲عبارت  ۱شامل مقررات برای مسافرانی است کھ نھ مطابق شماره  ۱شماره 
 ھا شیوع دارد. یافتھ ویروس در آن جھشآیند کھ گونھ  از مناطقی می ۳ماده 

 

 ۳ماده  ۱باشند و مطابق بند  گیری کروناویروس می مقررات ورود بھ آلمان در زمان ھمھ ۳ماده  ۱شود کھ مشمول بند  افرادی را شامل می ۱�۱شماره 
مقررات ورود  ۳ماده  ۳خود بھ بایرن مطابق بند ساعت پس از ورود  ۴۸ھمین قانون، ملزم بھ ارائھٴ بالدرنگ گواھی تست منفی کرونا حداکثر ظرف 

باشند. گواھی و مدارک الزم باید بھ ادارات ذیربط در محل اقامت معمول و یا در صورت نبود چنین  گیری کروناویروس می بھ آلمان در زمان ھمھ
 محلی، بھ ادارات مسئول منطقھ در محل اقامت قبلی تسلیم شوند.

 

 گیری کروناویروس، برای  مقررات ورود بھ آلمان در زمان ھمھ ۴ماده  ۱بند  ۲عبارت  ۲عبارت  مطابق نیم
یافتھ  اند کھ نھ جزو مناطق پرشیوع، و نھ جزو مناطق شیوع گونھ جھش مسافران مرزی کھ قبل از سفر خود بھ مناطق پرخطر در مناطقی اقامت داشتھ

ھمین  ۳ماده  ۳ای کھ سفر بھ بایرن صورت گرفتھ باشد، مطابق بند  منفی در ھر ھفتھ رود، برای انجام تست و ارائھ گواھی تست ویروس بھ شمار می
ماده  ۱بند  ۱از عبارت  ۳و  ۱ھای  ، استثنائات شماره۲�۱کم یکبار در ھفتھ گواھی تست منفی ارائھ شود، باید استثنائاتی قایل شد. شماره  مقررات دست

مقررات ورود بھ  ۴ماده  ۱بند ۱عبارت  ۳کند. این محدودیت بھ موجب شماره  روناویروس را محدود میگیری ک مقررات ورود بھ آلمان در زمان ھمھ ۴
ھا در مناطق پرخطر و یا در جمھوری  گیری کروناویروس، منحصراً در مورد مسافران مرزی، و یا ھمین مسافران اگر اقامت آن آلمان در زمان ھمھ

در ارتباط با  ۴ماده  ۱بند  ۱عبارت  ۱تھ باشد، مصداق دارد. بھ این ترتیب، موارد استثناء مذکور در شماره ساعت ادامھ یاف ۲۴فدرال آلمان کمتر از 
شوند. در سایر موارد استثناء، تغییری اعمال  گیری کروناویروس، نیز ھمزمان محدود می مقررات ورود بھ آلمان در زمان ھمھ ۲ماده  ۱بند  ۳شماره 

 شود. نمی
 

مقررات تست اجباری، افراد مذکور ملزمند بھ  ۱ماده  ۳قانون حفاظت در برابر عفونت و در ارتباط با بند  ۳۶ماده  ۷بند  ۲ بھ موجب عبارت
، بر اساس مفاد شماره ۲�۱و  ۱�۱ھای  انجام تست و گرفتن نمونھ از ترشحات بینی و حلق تن دھند. انجام تست برای اشخاص نامبرده در شماره

 د.انجام خواھد ش ۳�۱
 

 :۲در خصوص شماره 
 

مقررات ورود بھ  ۳ماده  ۲بند  ۲عبارت  ۱شامل مقررات در خصوص اشخاصی است کھ ده روز قبل از ورود بھ آلمان، بھ موجب شماره  ۲شماره 
مقررات گونھ خاصی ھمین  ۳ماده  ۱بند  ۱عبارت  ۲اند کھ مطابق شماره  گیری کروناویروس، در مناطق پرخطری اقامت داشتھ آلمان در زمان ھمھ

 ھا شیوع دارد. در آن ۲از کروناویروس سندرم حاد تنفسی 
 

گیری کروناویروس شده و ملزم بھ ارائھٴ بالدرنگ  مقررات ورود بھ آلمان در زمان ھمھ ۳ماده  ۲در خصوص افرادی است کھ مشمول بند  ۱�۲شماره 
آیند کھ گونھ  باشند. مسافرانی کھ از مناطق پرشیوع و یا از مناطقی می بایرن می ساعت پس از ورود خود بھ ۲۴گواھی تست منفی کرونا حداکثر ظرف 

، بھ ارائھ ۱�۲باشند. مھلت تعیین شده در شماره  ھا شیوع دارد، ھنگام ورود بھ آلمان ملزم بھ ارائھ گواھی تست منفی کرونا می یافتھ ویروس در آن جھش
ھ انجام تست و گرفتن نتیجھ آن، اشاره دارد. اداره ذیربط منطقھ، بھ عنوان مقام مسئول برای تحویل گواھی تست منفی کرونا بھ ادارات ذیربط، و ن

 رود. گرفتن گواھی تست منفی کرونا بھ شمار می
 

و  در صورت در دست نداشتن گواھی تست منفی کرونا، ملزمند بھ انجام تست ۱�۲، افراد مذکور در شماره ۳۶ماده  ۱۰بند  ۲بھ موجب عبارت 
بالدرنگ انجام خواھد  ۲�۲، بر اساس مفاد شماره ۱�۲گرفتن نمونھ از ترشحات بینی و حلق تن دھند. انجام تست برای اشخاص نامبرده در شماره 

تست  شوند باید در صورت لزوم، در مرکز تست فرودگاه مورد شد. از اینرو، افرادی کھ بھ فرودگاه شھرھای مونیخ، نورنبِرگ و ِممینِگن وارد می
 قرار گیرند.

 
 :۳در خصوص شماره 

 

گیری کروناویروس، باید مطابق  ارائھ گواھی تست منفی کرونا (شامل گواھی ورود و گواھی تست) بر اساس مقررات ورود بھ آلمان در زمان ھمھ
ادارات مسئول در منطقھ تعیین  ۲و  ۱ھای  ھمین مقررات و در چارچوب قانون حفاظت در برابر عفونت بھ ادارات مربوطھ انجام گیرد. در شماره

شوند.  گیریند، تعیین می ، نھادھایی کھ جھت بررسی شواھد مسئولیت نیروی انتظامی و نیروی انتظامی مرزی را بھ عھده می۳اند. مطابق شماره  شده
ھایی کھ توسط نیروی انتظامی و  عالوه بر کنترلھا،  گیرد. این کنترل این اقدام بھ منظور تسھیل کنترل ارائھ مدارک و بھبود اجرای قانون صورت می

 گیرد. گیری کروناویروس تعیین شده، صورت می نیروی انتظامی مرزی در چارچوب مقررات ورود بھ آلمان در زمان ھمھ
 

 :۴در خصوص شماره 
 

کنند، از مقررات عمومی مستثنی  می، افرادی کھ منحصراً برای عبور از بایرن وارد آلمان شده و بالفاصلھ آن را ترک ۴بھ موجب شماره 
 شوند. می

 
 :۵در خصوص شماره 

 

قانون حفاظت در برابر عفونت،  ۷۳الف ماده ۱بند  ۱۹سرپیچی عمدی یا سھوی از مقررات مبنی بر لزوم تن دادن بھ معاینات پزشکی، مطابق شماره 
قانون حفاظت در برابر عفونت در ارتباط با  ۷۳الف ماده ۱بند  ۲۴شماره جریمھ نقدی در پی دارد. سرپیچی از ارائھ گواھی تست منفی کرونا، مطابق 

 گیری کروناویروس، جریمھ نقدی بھ دنبال دارد. مقررات ورود بھ آلمان در زمان ھمھ ۹ماده 
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 :۶در خصوص شماره 
 

در ارتباط با  ۲۸قانون  ۳، این بند بھ موجب بند قانون حفاظت در برابر عفونت مبتنی است ۲۸ماده  ۱بند  ۱مادام کھ مقررات عمومی بر اساس عبارت 
گیری  مقررات ورود بھ آلمان در زمان ھمھ ۴و  ۳ھای  باشد. در خصوص مقرراتی کھ بر پایھ ماده ھمین قانون، بالفاصلھ قابل اجرا می ۲۸ماده  ۸بند 

) مقرر شده VwGOقانون آیین دادرسی دادگاه اداری ( ۸۰ده ما ۲بند  ۱عبارت  ۴ھا بھ موجب شماره  اند، اجرای بالدرنگ آن کروناویروس وضع شده
 ۳۶ماده  ۱۰بند  ۲انجام بالدرنگ تست مطابق عبارت  -گیری کرونا مستلزم تسلیم گواھی تست منفی کرونا ـو در صورت نبود آن است. مبارزه با ھمھ

توان از  خصی تن دھند. صرفاً با انجام زودھنگام تست است کھ میقانون حفاظت در برابر عفونت، برای کسانی است کھ ملزمند بھ انجام معاینات مش
 شناسایی عفونت، و در نتیجھ جلوگیری از چرخھ انتشار عفونت، اطمینان حاصل کرد. از اینرو، اجرای بالدرنگ مقررات برای منافع عموم است.

 
 :۷در خصوص شماره 

 

دسامبر  ۲۱شده است. با بھ اجرا گذاشتھ شدن مقررات فعلی، مقررات عمومی مصوب  ، بھ اجرا در آمدن و لغو مقررات عمومی تبیین۷در شماره 
 گردد. ) در خصوص اجبار در انجام تست ملغی میBayMBl. 2020 Nr. 771( ۷۷۱منتشره در روزنامھ ایالتی بایرین بھ شماره  ۲۰۲۰
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