
EQV: البالد دخول عند الصحي الحجر الئحة )EQV:( فیروس انتشار مكافحة بغرض الخارج من للقادمین الصحيّ  الحجر إجراءات بشأن مرسوم 
 )630 رقم البافاریة الوزاریة (الجریدة 2020 الثاني نوفمبر/تشرین 5 بتاریخ )EQV – البالد دخول عند الصحي الحجر (الئحة كورونا

 )5 - 1 (المواد G-6-1-2126 البافاریة نالقوانی مجموعة

 بشأن إجراءات الحجر الصحّي للقادمین من الخارج بغرض مكافحة انتشار فیروس كورونا مرسوم
 ))EQV(الئحة الحجر الصحي عند دخول البالد (

 2020 نوفمبر/تشرین الثاني 5بتاریخ 
 )630(الجریدة الوزاریة البافاریة رقم 

  G-6-1-2126ریة مجموعة القوانین البافا
(الجریدة  2020 نوفمبر/تشرین الثاني 5) بتاریخ EQV –): (الئحة الحجر الصحي عند دخول البالد RedR( اقتباس النص عن منظمة رید آر

(الجریدة  2021مارس/آذار  5في ) المعدل في شكلھ األخیر بالمرسوم الصادر G-6-1-2126، مجموعة القوانین البافاریة 630الوزاریة البافاریة رقم 
 )169لوزاریة البافاریة رقم ا

من قانون الوقایة من العدوى  2الجملة  1الفقرة  30و  29والمواد  28من المادة  1الجملة  1ذات الصلة بالفقرة  32من المادة  1ستناًدا إلى الجملة ا
)IfSG (الجریدة الرسمیة للقانون االتحادي  2000یولیو/تموز  20) بتاریخI  القانون الصادر من  5عدل في نسختھ األخیرة بالمادة )، المُ 1045صفحة

) بتاریخ DelVمن مرسوم المندوبیة ( 5رقم  9) المتعلق بالمادة 1385ص  I(الجریدة الرسمیة للقانون االتحادي  2020نوفمبر/تشرین الثاني  19في 
 13) المعدل في نسختھ األخیرة بالمرسوم الصادر في BayRS 103-2-V، 22(الجریدة الرسمیة للقوانین واللوائح ص  2014ینایر/كانون الثاني  28

 ) تصدر وزارة الصحة والرعایة في والیة بافاریا أمًرا بما یلي:11. ص GVBl( 2020ینایر 

 مین والعائدین؛ متابعة الحجر الصحّي المنزلّي للقاد 1المادة 
  
ة قبل المجيء في منطقٍة ُصنِّفت في وقت المجيء الحرة وكانوا مقیمین خالل األیام العشرة السابقیلتزم األشخاص، الذین یفدون إلى والیة بافاریا 1) 1(

ھ مباشرةً بعد دخول الوالیة إلى الشقة السكنیة من قانون الوقایة من العدوى (منطقة خطیرة)، ب 2من المادة  17بأنھا منطقة خطیرة من منظور الرقم  التوجُّ
درھا عشرة أیام تبدأ من تاریخ وصولھم إلى آخر مناسب یتیُح العزَل الصحّي، واالنعزال ھناك بصفٍة مستمرة لفترةٍ زمنیٍة ق الخاصة بھم أو إلى مسكنٍ 

 منیة باستقبال الزیارات من أشخاٍص ال یقطنون في مسكنھم.في ھذه الفترة الز 1ال یُسمح لألشخاص المذكورین في الجملة 2الوالیة. 

بالتواصل على الفور مع المصلحة اإلداریة المختصة بالدائرة المعنیة واإلشارة إلى تحقُّق االلتزامات  1قرة من الف 1بالجملة یُلزم المشمولون 1) 2(
ة بإبالغ المصلحة اإلداریة المختصة بالدائرة المعنی 1من الفقرة  1ورة في الجملة ویلتزمون كذلك في غضون الفترة الزمنیة المذك2. 1الواردة في الفقرة 

ق." علیھم، مثل ا2فوًرا حال ظھور أعراض اإلصابة بعدوى فیروس كورونا "سارس كوف   لسعال أو الحمى أو الزكام أو فقدان حاستي الشم والتذوُّ

من الئحة الوصول المعنیة بمكافحة فیروس كورونا  1إلزاٌم باإلبالغ حسب المادة ، طالما كان ھناك 2من الفقرة  1) ال تنطبق الجملة 3(
)CoronaEinreiseV.( 

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

  االستثناءات من الحجر الصحّي المنزليّ  2المادة 
  
والیة بافاریا الحرة لغرض الترانزیت فقط والذین یغادرونھا مرةً أخرى  على األشخاص القادمین إلى 1من المادة  1من الفقرة  1) ال تنطبق الجملة 1(

 الفور في طریٍق مباشر. على

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

 (أُلغي)    .1
  

 السفن أو الطائرات،. الذین ینقلون بحكم عملھم أشخاًصا أو بضائع أو منتجات عبر الحدود بًرا أو بالسكك الحدیدیة أو 2
  
 ساعة وكذلك 72ساعة أو الذین أقاموا في منطقٍة خطرة أقل من  72. الذین یقیمون في ألمانیا ألقل من 3

األولى أو الثانیة، أو الزوج أو رفیق الحیاة الذي ال یقطن في المسكن نفسھ، أو صاحب حق أ) الذین یفدون بغرض زیارة أقرباء من الدرجة     
 لمنفصل أو لرؤیة األطفال بعد الطالق،الحضانة ا

 
 
  

ة وذوي ب) أو یكوُن نشاطھم المھنّي ضروریًا بصورةٍ عاجلة وال غنى عنھ للحفاظ على النظام الصحّي وكذلك لالعتناء باألشخاص المستحقین للرعای
 اإلعاقة، شریطة الحصول على إقرار بذلك من أصحاب العمل أو الُمكلِّفین، أو

 وماسّي أو القنصلّي في السفارات والحكومات،عضاًء رفیعي المستوى من السلك الدبلكونون أج) أو ی    
 

  
4.    
ھون بحكم الضرورة القھریة إلى منطقٍة خطرة لغرض ممارسة عملھم أو در  استھم أو أ) الذین لدیھم محل إقامة في والیة بافاریا الحرة والذین یتوجَّ



 
  

ل (المتنقلون عبر التدریب المھنّي أو الدراسة أو التأھیل المھنّي ویعودون إلى محل سكنھم مرةً واحدةً أسبوعیًا على األق تأھیلھم المھنّي في منشآت
 الحدود ذھابًا وإیابًا)، أو

  
  

ھون بحكم الضرورة القھریة إلى والیة بافاریا الحرة لغرض مم ارسة عملھم المھنّي أو ب) الذین لدیھم محل إقامة في منطقٍة خطرة والذین یتوجَّ
 قل (عابرو الحدود)،دراستھم أو تأھیلھم المھنّي ویعودون إلى محل سكنھم مرةً واحدةً أسبوعیًا على األ

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

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

التابعة لحلف  أعضاء القوات المسلَّحة األجنبیة من منظور النظام األساسّي لقوات حلف الناتو، والنظام األساسّي لقوات منظمة الشراكة من أجل السالم  .6
 و یعودون إلى ھناك،ي االتحاد األوروبّي، والذین یفدون إلى ألمانیا ألغراٍض تتعلَّق بالخدمة أالناتو، والنظام األساسّي لقوات الدول األعضاء ف

  
 إجراءات األشخاص الذین یفدون إلى المنطقة االتحادیة لغرض بدء عمل لمدة ثالثة أسابیع على األقل، عندما تُتخذ في محل إقامتھم ونشاطھم المھنيّ   .7

لتي یمكن تشبیھھا اطات جماعیة في األیام العشرة األولى بعد قدومھم لتجنُّب التواصل خارج مجموعة العمل، وھي اإلجراءات انظافة صحیة تشغیلیة واحتی
، وكذلك ال یُسمح لھم بمغادرة المسكن إال لمزاولة نشاطھم المھنّي؛ یُبلِّغ رب العمل ببدء العمل قبل 1من المادة  1من الفقرة  1بالعزل وفق الجملة 

یلزم على المصلحة اإلداریة المختصة بالدائرة ؛ و1راطھم فیھ لدى المصلحة اإلداریة المختصة بالدائرة المعنیة ویُوثِّق اإلجراءات المتخذة وفق البند انخ
 .1المعنیة مراجعة االلتزام باالشتراطات حسب البند 

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

 . الذین یعد نشاطھم المھنّي حتمیًا من أجل الحفاظ على1
  
  

 24مدار  أ) القدرة الوظیفیة لقطاع الصحة والرعایة والعنایة، وبخاصة األطباء أو كوادر الرعایة أو الطاقم الطبي الداعم أو كوادر العنایة على
 ساعة،

 نظام العام،ب) األمن وال    

 ج) رعایة العالقات الدبلوماسیة والقنصلیة،    

 د) القدرة الوظیفیة للقضاء،    

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

 و) القدرة الوظیفیة لمؤسسات االتحاد األوروبّي والمنظمات الدولیة،    
 رة إلى األھمیة القھریة من خالل أصحاب العمل أو الُمكلِّفین،ب اإلشاحیُث تج

  
 . الذین یفدون بغرض2

  
  

أو لرؤیة أ) زیارة أقرباء من الدرجة األولى أو الثانیة، أو الزوج أو رفیق الحیاة الذي ال یقطن في المسكن نفسھ، أو صاحب حق الحضانة المنفصل 
 األطفال بعد الطالق،

 عالج طبي عاجل، ب) تلّقي    

 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
  

قھریة مدفوعة بعمٍل مھنّي غیر قابل لإلرجاء أو بسبب تأھیلھم المھنّي أو دراستھم، . الذین أقاموا في منطقٍة خطرة لمدة تصل حتى خمسة أیام لضرورةٍ 4
ل أو المنشأة التعلیمیة، أو أو یفدون إلى  جمھوریة ألمانیا االتحادیة، بحیُث یمكن التأشیر على الضرورة القھریة من خالل رب العمل أو الُموّكِ

  
لذین یُدَعون من اتحاٍد اضیة عالمیة أو المشاركة فیھا أو تنفیذھا أو متابعتھا من خالل اللجنة التنظیمیة المعنیة، أو ا. الذین یُعتَمدون للتحضیر لفعَّالیاٍت ری5

 ریاضّيٍ متخصص للمشاركة في إجراءاٍت تدریبیة أو تعلیمیة.
  
" 2نیة فیما یخص اإلصابة بعدوى فیروس كورونا "سارس كوف إال إذا امتلك الشخُص المعنيُّ نتیجة تحلیٍل سلبیة مكتوبٍة أو إلكترو 1ال تنطبق الجملة 2

إما أن 3رنسیة وقدَّم ھذه النتیجة إلى المصلحة اإلداریة المختصة بالدائرة المعنیة عند الطلب ودون تأخیٍر أو إرجاء. باللغة األلمانیة أو اإلنجلیزیة أو الف
یجب أن 4لوصول على أقصى تقدیر أو یجب إجراؤه عند الوصول إلى جمھوریة ألمانیا االتحادیة. ساعة من ا 48یكون التحلیُل الُمستَنَد إلیھ قد أُجري قبل 

لمدة ال تقل عن عشرة أیام بعد  2تُحفظ نتیجة التحلیل وفق الجملة 5. 1لتحلیُل الُمستَنَد إلیھ بمتطلبات معھد روبرت كوخ الساریة في الوقت المعنيّ یفي ا
 الوصول.

یمكن أن تصدر المصلحة اإلداریة المختصة بالدائرة 2سلطة المختصة استثناءاٍت أخرى في حاالٍت مبررة حال وجود سبب وجیھ. یمكن أن تصدر ال1) 4(
 المعنیة بالتفاھم مع الحكومة المختصة استثناءات تتجاوز الحاالت الفردیة.



"، مثل 2ًضا نمطیة لإلصابة بعدوى فیروس كورونا "سارس كوف إال إذا لم یُظھر األشخاص المذكورون ھناك أعرا 4إلى  1ال تنطبق الفقرات 1) 5(
أن یبحث عن  4و  3والفقرتین  2من الفقرة  7و  6و  4إلى  1ویلزم على الشخص وفق األرقام 2الحمى أو الزكام أو فقدان الشم والتذوق. السعال أو 

أعراٌض نمطیة على اإلصابة بعدوى فیروس كورونا "سارس كوف طبیب أو مركز فحص إلجراء تحلیل، إذا ظھرت في غضون عشرة أیام من الوصول 
 ال أو الحمى أو الزكام أو فقدان الشم والتذوق." مثل السع2
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 اختزال فترة الحجر الصحّي  3المادة 
  
مبكًرا، لكن على أقرب تقدیر بدًءا من الیوم الخامس بعد الوصول، عندما  1من المادة  1الفقرة من  1ینتھي اإللزام بالعزل الصحّي حسب الجملة 1) 1(

ویقدم  " على الورق أو في مستنٍد إلكترونيّ 2یحصل الشخُص المعنيُّ على نتیجة تحلیٍل سلبیة فیما یخص اإلصابة بعدوى فیروس كورونا "سارس كوف 
ویجب أن یكون الفحُص المستندة إلیھ نتیجة العینة السلبیة 2ختصة بالدائرة المعنیة عند الطلب ودون تأخیٍر أو إرجاء. ھذه النتیجة إلى المصلحة اإلداریة الم

د قد أُجري بعد خمسة أیام على األقل من الوصول إلى جمھوریة ألمانیا االتحادیة ویفي بالمتطلبات الساریة حینئٍذ والموضوعة من جانب معھ 1وفق الجملة 
 شرة أیام على أقل تقدیر بعد الوصول.لمدة ع 1وتُحفظ نتیجة التحلیل السلبیة وفق الجملة 3. 1كوخروبرت 

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

، مثل 2-كوف-دوى فیروس كورونا سارسیُظھر الشخُص المذكور ھناك أعراًضا نمطیة على اإلصابة بع فقط طالما لم 1) ینطبق االختزال وفقًا للفقرة 3(
 السعال أو الحمى أو الزكام أو فقدان الشم والتذوق.

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

 ، بما ھو مناسب.2من المادة  2من الفقرة  7على األشخاص، الذین یندرجون تحت الرقم  4إلى  1) تسري الفقرات 5(
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 أحكام خاصة بشأن مناطق سالالت الفیروس  3aالمادة 
  

من  2من الفقرة  2رقم  1من منظور الجملة  1األشخاص الذین أقاموا في غضون األیام العشرة األخیرة قبل وصولھم في منطقة بھا سالالت من الفیروس
 )، یُطبق علیھم ما یلي:CoronaEinreiseVمن الئحة الوصول المعنیة بمكافحة فیروس كورونا ( 3المادة 

 یوًما تبدأ من دخول البالد. 14تبلغ مدة العزل الصحي  1الجملة  1رة الفق 1بالمخالفة للمادة   .1
  

 .3والفقرة  7حتى  5الحرف (أ) و (ج) الرقم  3رقم  2الفقرة  2ال تُطبق المادة  .2
  

ان نشاطُھم المھنيُّ ضروریًا وال غنى عنھ للحفاظ على سیر العملیات المؤسسیة ویُثبت ذلك تُطبق فقط على األشخاص إذا ك 4رقم  2الفقرة  2. المادة 3
مام المصلحة اإلداریة المختصة بإفادةٍ من أرباب العمل أو الُمدیرین أو أصحاب التكلیف بالعمل؛ وتُحَمل اإلفادة مع كل دخوٍل إلى البالد وتُبرز عند الطلب أ

 الُمكلَّفة من جانبھا أو السلطة المنوط بھا التفتیش الُشرطّي على حركة األفراد عبر الحدود. بالدائرة المعنیة أو الجھة
  

 .3. ال تُستخدم المادة 4
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 الئحة الغرامات المالیة  4المادة 
  

 ) من یقوم عمًدا أو باإلھمالIfSGمن قانون الوقایة من العدوى ( 73من المادة  1aمن الفقرة  24كور في الرقم یُعُد مخالفًا للنظام بالمعنى المذ

ھ إلى الشقة  1من المادة  1من الفقرة  1باالتصال مع الجملة  1رقم  3aأو المادة  1لجملة ا 1الفقرة  1. بعدم االنعزال خالفًا للمادة 1 أو بعدم التوجُّ
 كن آخر مناسب في طریٍق مباشر،الخاصة أو مس

  
 ،1من المادة  1من الفقرة  2. باستقبال زیارة بالمخالفة للجملة 2
  

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



الجملة من  3رقم  3aأو المادة  4و  1، والرقمین 4، والرقم 2من المادة  2من الفقرة  3لفة للحرف (ب) من الرقم . بإصدار شھادة غیر صحیحة بالمخا4
 ،3من الفقرة  1
  

 ،2من المادة  2من الفقرة  7من الرقم  2. باالمتناع عن إبالغ المصلحة اإلداریة المختصة بالدائرة المعنیة بالمخالفة للبند 5
  

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

  
 .3من المادة  4أو الفقرة  2من المادة  5من الفقرة  2. باالمتناع عن البحث عن طبیب أو مركز تحلیل بالمخالفة للجملة 7
  

 الدخول حیز التنفیذ وانقضاء العمل  5المادة 
  

 .2021مارس/آذار  28، وینقضي العمل بھا بانتھاء یوم 2020نوفمبر/تشرین الثاني  9تدخل ھذه الالئحة حیز التنفیذ في 

  
  

 2020نوفمبر/تشرین الثاني  5میونیخ، الموافق 

 وزارة الصحة والرعایة في والیة بافاریا

 وزیرة الدولة میالني ھومل،


