ب  ۵ﻧواﻣﺑر ۲۰۲۰
 : EQVﺑﺧﺷﻧﺎﻣﮫ ﻗرﻧطﯾﻧﮫ ﻣﺳﺎﻓران ﺑﮫ ﻣﻧظور ﻣﺑﺎرزه ﺑﺎ اﻧﺗﺷﺎر ﮐروﻧﺎوﯾروس )ﺑﺧﺷﻧﺎﻣﮫ ﻗرﻧطﯾﻧﮫ ورود ﺑﮫ ﮐﺷور( ،ﻣﺻو ِ
)روزﻧﺎﻣﮫ وزارﺗﯽ ﺑﺎﯾرن ،ﺷﻣﺎره ( BayMBl.Nr. 630) BayRS 2126-1-6-G (§§ 1–5 ) ( ۳۶۰

ﺑﺧﺷﻧﺎﻣﮫ ﻗرﻧطﯾﻧﮫ ﻣﺳﺎﻓران ﺑﮫ ﻣﻧظور ﻣﺑﺎرزه ﺑﺎ اﻧﺗﺷﺎر ﮐروﻧﺎوﯾروس
)ﺑﺧﺷﻧﺎﻣﮫ ﻗرﻧطﯾﻧﮫ ورود ﺑﮫ ﮐﺷور (EQV -
ﻣﺻوب  ۵ﻧواﻣﺑر ۲۰۲۰
)) (BayMBl.Nr. 630روزﻧﺎﻣﮫ وزارﺗﯽ ﺑﺎﯾرن ،ﺷﻣﺎره (۳۶۰
BayRS 2126-1-6-G
ﺑﮫ ﻧﻘل از ) RedRﺳﺎزﻣﺎن ﻣردمﻧﮭﺎد ﻣﮭﻧدﺳﯽ اﻣدادرﺳﺎﻧﯽ ﺑﻼﯾﺎ( :ﺑﺧﺷﻧﺎﻣﮫ ﻗرﻧطﯾﻧﮫ ورود ﺑﮫ ﮐﺷور )،(EQVﻣﺻوب  ۵ﻧواﻣﺑر BayMBl.Nr. ۲۰۲۰
ب  ۵ﻣﮫ  (BayMBl.Nr. 169) ۲۰۲۱ﺗﻐﯾﯾر ﯾﺎﻓت،
 (630) BayRS 2126-1-6-Gﮐﮫ آﺧرﯾن ﺑﺎر طﯽ ﻣﻘررات ﻣﺻو ِ
ﺑر اﺳﺎس ﻋﺑﺎرت  ۱ﻣﺎده  ۳۲ھﻣﯾن ﻗﺎﻧون ،در ارﺗﺑﺎط ﺑﺎ ﺑﻧد  ۱ﻣﺎده  ،۲۸و ﻋﺑﺎرت  ۲ﺑﻧد  ۱ﻣﺎدهھﺎی ۲۸اﻟف ۲۹ ،و  ۳۰ﻗﺎﻧون ﺣﻔﺎظت در ﺑراﺑر ﻋﻔوﻧت
ب  ۱۹ﻧواﻣﺑر  ((BGBl.I S. 1385 ۲۰۲۰در
ب  ۲۰ژوﺋﯾﮫ  (BGBl. I S. 1045) ۲۰۲۰ﮐﮫ آﺧرﯾن ﺑﺎر ﭘﯾرو ﻣﺎده ۵
ﻗﺎﻧون ﻣﺻو ِ
) ،(IfSGﻣﺻو ِ
ِ
ارﺗﺑﺎط ﺑﺎ ﻣﺎده  ۹ﺷﻣﺎره  ۵ﻗﺎﻧون  DelVﻣﺻوب  ۲۸ژاﻧوﯾﮫ  ،((GVBl. S. 22, BayRS 103-2-V ۲۰۱۴ﮐﮫ آﺧرﯾن ﺑﺎر ﭘﯾرو ﻣﻘررات ﻣﺻوب
 ۱۳ژاﻧوﯾﮫ  (GVBl. S. 11) ۲۰۲۰اﺻﻼح ﮔردﯾد ،وزارت ﺑﮭداﺷت و ﻣراﻗﺑت ﺑﺎﯾرن ﻣﻘرر ﻣﯽدارد:

ﻣﺎده  ۱ﻗرﻧطﯾﻧﮫ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺑرای ورود ﺑﮫ ﺑﺎﯾرن و ﺗرک آن؛ ﻧظﺎرت
۱

 ((۱اﻓرادی ﮐﮫ ﻣطﺎﺑﻖ ﺷﻣﺎره  ۱۷ﻣﺎده  ۲ﻗﺎﻧون ﺣﻔﺎظت در ﺑراﺑر ﻋﻔوﻧت ،ﺑﮫ ﺑﺎﯾرن ﺳﻔر ﮐرده و ده روز ﻗﺑل از ورود ﺧود ﺑﮫ اﯾن اﯾﺎﻟت در ﻣﻧﺎطﻖ
طﺑﻘﮫﺑﻧدی ﺷده )ﭘرﺧطر( اﻗﺎﻣت داﺷﺗﮫاﻧد ،ﻣﻠزم ھﺳﺗﻧد ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﮫ ﭘس از ورود ﺑﮫ اﯾن اﯾﺎﻟت ﻣﺳﺗﻘﯾﻣﺎ ً ﺑﮫ ﻣﺣل اﺳﮑﺎن ﺷﺧﺻﯽ ﺧود ﯾﺎ ﻣﺣل اﻗﺎﻣت ﻣﻧﺎﺳب
۲

دﯾﮕری ﮐﮫ اﻣﮑﺎن ﻗرﻧطﯾﻧﮫ ﺷدن در آن ﺑﺎﺷد رﻓﺗﮫ و ﺑﮫ ﻣدت ده روز ﻣﺗواﻟﯽ ﻗرﻧطﯾﻧﮫ ﺷوﻧد .اﻓراد ﻣذﮐور در ﻋﺑﺎرت  ،۱ﻣﺟﺎز ﺑﮫ دﯾدار ﺑﺎ ﮐﺳﯽ ﺟز
اﻋﺿﺎی ﺧﺎﻧوار ﺧود ﻧﻣﯽﺑﺎﺷﻧد.
۱

 ((۲ﻣﺷﻣوﻟﯾن ﻋﺑﺎرت  ۱ﺑﻧد  ،۱ﻣوظﻔﻧد ﺑدون درﻧﮓ ﺑﺎ ادارات ﻣﺳﺋول ﻣﻧطﻘﮫ ﺗﻣﺎس ﺣﺎﺻل ﮐرده و اﺟرای اﻟزاﻣﺎت ﻣرﺑوطﮫ را ﻣطﺎﺑﻖ ﺑﻧد  ۱ﻣطرح
۲
ﮐﻧﻧد .ھﻣﭼﻧﯾن ﻣطﺎﺑﻖ ﻋﺑﺎرت  ۱ﺑﻧد  ،۱ﻣطﻠﻊ ﺳﺎﺧﺗن ﺑﯽدرﻧﮓ اداره ذﯾرﺑط ﻣﻧطﻘﮫ در ﺻورت ﺑروز ﻋﻼﯾم راﯾﺞ اﺑﺗﻼ ﺑﮫ ﮐروﻧﺎوﯾروس ﺳﻧدرم ﺣﺎد
ﺗﻧﻔﺳﯽ  ۲ﻣﺎﻧﻧد ﺳرﻓﮫ ،ﺗب ،آﺑرﯾزش ﺑﯾﻧﯽ ﯾﺎ از دﺳت دادن ﺣس ﺑوﯾﺎﯾﯽ و ﭼﺷﺎﯾﯽ ،در ﻓﺎﺻﻠﮫ زﻣﺎﻧﯽ ﻣذﮐور اﻟزاﻣﯽ اﺳت.
) (۳ﻋﺑﺎرت  ۱ﺑﻧد  ،۲ﭼﻧﺎﻧﭼﮫ ﻣطﺎﺑﻖ ﻣﺎده  ۱ﺑﺧﺷﻧﺎﻣﮫ ورود ﺑﮫ ﮐﺷور ) (EQVاﻋﻼم ورود ﺿرورت داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد ،ﻣﺻداق ﻧدارد.
) (۴در طول دوره ﻗرﻧطﯾﻧﮫ اﻓرادی ﮐﮫ ﻣﺷﻣول ﻋﺑﺎرت  ۱ﺑﻧد  ۱ﻣﯽﺷوﻧد ،ﺗﺣت ﻧظر ادارات ﻣﺳﺋول ﻣﻧطﻘﮫ ﻗرار ﻣﯽﮔﯾرﻧد.

ﻣﺎده  ۲ﻣوارد اﺳﺗﺛﻧﺎی ﻗرﻧطﯾﻧﮫ ﺧﺎﻧﮕﯽ
) (۱ﻋﺑﺎرت  ۱ﻣﺎده  ۱در ﻣورد اﻓرادی ﮐﮫ از اﯾﺎﻟت ﺑﺎﯾرن ﺻرﻓﺎ ً ﮔذر ﮐرده و آن را ﺑﻼﻓﺎﺿﻠﮫ ﺗرک ﻣﯽﮐﻧﻧد ﻣﺻداق ﻧدارد.
) (۲اﻓراد زﯾر از ﻣﺎده  ۱ﻋﺑﺎرت  ۱ﺑﻧد  ۱ﻣﺳﺗﺛﻧﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﻧد

) .۱اﯾن ﺑﻧد از اﻋﺗﺑﺎر ﺳﺎﻗط ﺷد(
 .۲ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ دﻻﯾل ﮐﺎری ﺑﮫ ﻣﻧظور ﺣﻣل و ﻧﻘل ﮐﺎﻻ و اﺟﻧﺎس ﻣﺟﺑور ﺑﮫ ﻋﺑور از ﻣرز ﺑﺎ اﺳﺗﻔﺎده از ﻣﺳﯾر ﺟﺎدهای ،راهآھن ،ﮐﺷﺗﯽ ﯾﺎ ھواﭘﯾﻣﺎ ﻣﯽ
ﺑﺎﺷﻧد
 .۳ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﮐﻣﺗر از  ۷۲ﺳﺎﻋت در آﻟﻣﺎن ﺗوﻗف داﺷﺗﮫ ﯾﺎ ﮐﻣﺗر از  ۷۲ﺳﺎﻋت در ﻣﻧﺎطﻖ ﭘرﺧطر ﺑﮫ ﺳر ﺑردهاﻧد و
اﻟف( ورود ﺑﮫ ﮐﺷور ﺑرای دﯾدار ﺑﺳﺗﮕﺎن درﺟﮫ ﯾﮏ ﯾﺎ دو ،ﮐﮫ ﺑﮫ اﻋﺿﺎی ﯾﮏ ﺧﺎﻧوار ﺗﻌﻠﻖ ﻧدارﻧد ،ھﻣﺳر ﯾﺎ ﺷرﯾﮏ زﻧدﮔﯽ ،ﯾﺎ ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺣﻖ
ﺣﺿﺎﻧت ﯾﺎ ﺣﻖ دﯾدار ﺑﺎ ﻓرزﻧد را دارﻧد
ب( اﻓرادی ﮐﮫ ﻧﻘش ﺣﯾﺎﺗﯽ در ﺳﯾﺳﺗم ﺳﻼﻣت ،ﻣراﻗﺑت و ﻧﮕﮭداری از اﻓراد ﻧﯾﺎزﻣﻧد ﯾﺎ ﻣﻌﻠوﻟﯾن اﯾﻔﺎ ﻣﯽﮐﻧﻧد ،ﮐﮫ اﻟﺑﺗﮫ اﯾن ﻧﻘش ﻣورد ﺗﺄﯾﯾد ﮐﺎرﻓرﻣﺎ ﯾﺎ
ﻣﺷﺗری ﻗرار ﮔرﻓﺗﮫ ﺑﺎﺷد
پ( اﺷﺧﺎﺻﯽ ﮐﮫ ﺟزو اﻋﺿﺎی ﻋﺎﻟﯽرﺗﺑﮫ ﺳﯾﺎﺳﯽ و ﮐﻧﺳوﻟﯽ ،ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﺎن ﻣردم و دوﻟت ﻣﯽﺑﺎﺷﻧد
.۴
اﻟف( اﻓرادی ﮐﮫ ﺳﺎﮐن ﺑﺎﯾرن ھﺳﺗﻧد و ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣﻧظور ﮐﺎر ،ﺗﺣﺻﯾل در دوره آﻣوزﺷﯽ ﯾﺎ داﻧﺷﮕﺎھﯽ ،ﻧﺎﮔزﯾرﻧد از ﻣﺣل ﮐﺎر ،ﺗﺣﺻﯾل ﯾﺎ ﻣﺣل
ﮐﺎرﻓرﻣﺎی آﻣوزﺷﯽ ﺧود در ﻣﻧﺎطﻖ ﭘرﺧطر ﺑﮫ طور ﻣرﺗب ،دﺳتﮐم ﯾﮑﺑﺎر در ھﻔﺗﮫ ﺑﮫ ﻣﺣل ﺳﮑوﻧت ﺧود ﺳﻔر ﮐﻧﻧد )ﻣﺳﺎﻓران ﻣرزی( ،ﯾﺎ
ب( ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ در ﻣﻧﺎطﻖ ﭘرﺧطر ﺳﮑوﻧت داﺷﺗﮫ و ﺑﮫ ﻣﻧظور ﮐﺎر ،ﺗﺣﺻﯾل در دوره آﻣوزﺷﯽ ﯾﺎ داﻧﺷﮕﺎھﯽ ﺑﮫ ﺑﺎﯾرن ﺳﻔر ﮐرده و ﺑﮫ طور ﻣرﺗب،
دﺳتﮐم ﯾﮑﺑﺎر در ھﻔﺗﮫ ﺑﮫ ﻣﺣل ﺳﮑوﻧت ﺧود در آن ﻣﻧﺎطﻖ ﺑﺎزﻣﯽﮔردﻧد )ﻣﺳﺎﻓران ﻣرزی(
ﮐﮫ اﻟﺑﺗﮫ ﺿرورت اﻧﺟﺎم اﯾن ﺳﻔرھﺎ ﺑﺎﯾد ﺗوﺳط ﮐﺎرﻓرﻣﺎ ،ﻣﺷﺗری ﯾﺎ ﻣرﮐز داﻧﺷﮕﺎھﯽ ﺗﺄﯾﯾد ﮔردد

 .۵اﻓرادی ﮐﮫ ﻣﺷﻣول ﺷﻣﺎرهھﺎی  ۱ﺗﺎ  ۵ﻋﺑﺎرت  ۱ﺑﻧد  ۱از ﻣﺎده ۵۴اﻟف ﻗﺎﻧون ﻣﺣﺎﻓظت در ﺑراﺑر ﻋﻔوﻧت ) (IfSGﻣﯽﺑﺎﺷﻧد
 .۶اﻋﺿﺎی ﻧﯾروھﺎی ﻣﺳﻠﺢ ﺧﺎرﺟﯽ در ﭼﺎرﭼوب ﻣواﻓﻘتﻧﺎﻣﮫ وﺿﻌﯾت ﻧﯾروھﺎی ﻧﺎﺗو ،ﻣواﻓﻘتﻧﺎﻣﮫ ھﻣﮑﺎری ﻧﯾروھﺎی ﻧﺎﺗو ﺑرای ﺻﻠﺢ )ﻣواﻓﻘتﻧﺎﻣﮫ
 (PfPو ﻣواﻓﻘتﻧﺎﻣﮫ ﮐﺷورھﺎی ﻋﺿو اﺗﺣﺎدﯾﮫ اروﭘﺎ )ﻣواﻓﻘتﻧﺎﻣﮫ  (EUﮐﮫ ﺑرای اھداف ﻣﺷﺧص ﺑﮫ آﻟﻣﺎن ﺳﻔر ﮐرده ﯾﺎ ﺑﮫ ﮐﺷورﺷﺎن ﺑﺎز ﻣﯽﮔردﻧد
اول ﭘس از ورود ﺗﻣﮭﯾدات ﺑﮭداﺷﺗﯽ
 .۷اﺷﺧﺎﺻﯽ ﮐﮫ ﺑرای ﮐﺎر دﺳتﮐم ﺑرای ﺳﮫ ھﻔﺗﮫ ﺑﮫ آﻟﻣﺎن ﺳﻔر ﻣﯽﮐﻧﻧد و در ﻣﺣل ﮐﺎر و اﺳﮑﺎن آنھﺎ در ده روز ِ
و ﭘﯾﺷﮕﯾراﻧﮫ ﻻزم ﺑرای ﻣﻣﺎﻧﻌت از ﺗﻣﺎس ﮐﺎرﮐﻧﺎن ﺑﺎ اﻓراد ﺧﺎرج از ﻣﺣل ﮐﺎر ﺻورت ﻣﯽﮔﯾرد ،ﺑﮫ طوری ﮐﮫ ﺑﺎ ﺗﻌرﯾف ﻗرﻧطﯾﻧﮫ طﺑﻖ ﻋﺑﺎرت  ۱ﺑﻧد۱
ﻣﺎده ﺳﺎزﮔﺎر ﺑﺎﺷد ،و ﻣﺣل اﺳﮑﺎن ﺻرﻓﺎ ً ﺟﮭت رﻓﺗن ﺑﮫ ﻣﺣل ﮐﺎر ﺗرک ﻣﯽﺷود؛ و ﻧﯾز ﮐﺎرﻓرﻣﺎ ﻓﻌﺎﻟﯾت ﺧود را از ھﻣﺎن اﺑﺗدا ﺑﮫ ادارات ذﯾرﺑط ﮔزارش
داده و اﻗداﻣﺎت ﺑﮫ ﻋﻣل آﻣده را ﻣطﺎﺑﻖ ﻧﯾمﻋﺑﺎرت  ۱ﺛﺑت و ﻣﺳﺗﻧد ﻣﯽﺳﺎزد؛ و اداره ذﯾرﺑط ﻣﻧطﻘﮫ ﺑر رﻋﺎﯾت ﻣﻘررات ﺗوﺳط ﮐﺎرﻓرﻣﺎ ﻣطﺎﺑﻖ ﻧﯾمﻋﺑﺎرت ۱
ﻧظﺎرت ﻣﯽﮐﻧد.
۱

 ((۳اﻓرادی ﮐﮫ از ﺑﻧد  ۲ﻣﺳﺗﺛﻧﯽ ﻧﺷده و ﻣﺷﻣول ﻋﺑﺎرت  ۱ﺑﻧد  ۱ﻧﯾز ﻧﻣﯽﺷوﻧد ﻋﺑﺎرﺗﻧد از
 .۱ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﻓﻌﺎﻟﯾت ﺣرﻓﮫای آنھﺎ در اﯾن ﻣوارد ﺿرورت دارد
اﻟف( ﻋﻣﻠﮑرد ﺳﯾﺳﺗم ﺳﻼﻣت ،ﻣراﻗﺑت و ﻧﮕﮭداری ،ﺑﮫ وﯾژه ﭘزﺷﮑﺎن ،ﭘرﺳﺗﺎران ،ﮐﺎرﮐﻧﺎن ﮐﻣﮑﯽ ﭘزﺷﮑﯽ ﯾﺎ ﭘرﺳﺗﺎران ﺷﺑﺎﻧﮫروزی
ب( ﺑرﻗراری ﻧظم و اﻣﻧﯾت ﻋﻣوﻣﯽ
پ( ﺣﻔظ ﻣﻧﺎﺳﺑﺎت دﯾﭘﻠﻣﺎﺗﯾﮏ و ﮐﻧﺳوﻟﯽ
ت( اﺟرای ﻋداﻟت
ث( ﻋﻣﻠﮑرد ﭘﺎرﻟﻣﺎن ،دوﻟت و دوﻟت ﻓدرال ،اﯾﺎﻟت و دوﻟتھﺎی ﻣﺣﻠﯽ و ﯾﺎ
ج( ﻧﮭﺎدھﺎی اﺗﺣﺎدﯾﮫ اروﭘﺎ و ﺳﺎزﻣﺎنھﺎی ﺑﯾناﻟﻣﻠﻠﯽ ﮐﮫ اداﻣﮫ ﻓﻌﺎﻟﯾت آنھﺎ
ﺿروری اﺳت ،ﮐﮫ اﻟﺑﺗﮫ اﯾن ﺿرورت ﺑﺎﯾد ﺗوﺳط ﮐﺎرﻓرﻣﺎ ﯾﺎ ﻣﺷﺗری ﺗﺄﯾﯾد ﺷود
 .۲ورود ﺑﮫ ﮐﺷور ﺑﮫ دﻻﯾل زﯾر
اﻟف( دﯾدار ﺑﺳﺗﮕﺎن درﺟﮫ ﯾﮏ ﯾﺎ دو ،ﮐﮫ ﺑﮫ اﻋﺿﺎی ﯾﮏ ﺧﺎﻧوار ﺗﻌﻠﻖ ﻧدارﻧد ،ھﻣﺳر ﯾﺎ ﺷرﯾﮏ زﻧدﮔﯽ ،ﯾﺎ ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺣﻖ ﺣﺿﺎﻧت ﯾﺎ ﺣﻖ دﯾدار ﺑﺎ
ﻓرزﻧد را دارﻧد
ب( ﺑرای ﻓورﯾتھﺎی ﭘزﺷﮑﯽ و درﻣﺎﻧﯽ
پ( ﺑرای ھﻣراھﯽ ﯾﺎ ﻣراﻗﺑت از اﻓرا ِد ﻧﯾﺎزﻣﻧد ﮐﻣﮏ
 .۳ﻧﯾروھﺎی ﭘﻠﯾس ﮐﮫ از ﻣﺣل اﻋزام ﺧود ﺑﮫ ﺧدﻣت ﯾﺎ ﻧظﺎﯾر آن ﺑﮫ ﮐﺷور ﺑﺎزﻣﯽﮔردﻧد
 .۴اﻓرادی ﮐﮫ ﺑﻧﺎ ﺑر اﻟزام ﺷﻐﻠﯽ ﻧﺎﮔزﯾر ﺑودهاﻧد ﺗﺎ ﭘﻧﺞ روز ﺑﮫ ﺧﺎطر دوره آﻣوزﺷﯽ ﯾﺎ ﺗﺣﺻﯾل داﻧﺷﮕﺎھﯽ ﺧود ،در ﻣﻧﺎطﻖ ﭘرﺧطر اﻗﺎﻣت ﮐرده و ﯾﺎ ﺑﮫ
ﺟﻣﮭوری ﻓدارل آﻟﻣﺎن ﺳﻔر ﮐﻧﻧد ،ﮐﮫ اﻟﺑﺗﮫ ﺿرورت اﯾن ﺳﻔر ﺑﺎﯾد ﺗوﺳط ﮐﺎرﻓرﻣﺎ ،ﻣﺷﺗری ﯾﺎ ﻣرﮐز آﻣوزﺷﯽ ﺗﺄﯾﯾد ﺷود ،و ﯾﺎ
 .۵اﻓرادی ﮐﮫ ﺟﮭت ﺗدارﮐﺎت ،ﺷرﮐت ،اﺟرا و ﭘﯾﮕﯾری روﯾدادھﺎی ورزﺷﯽ ﺗوﺳط ﮐﻣﯾﺗﮫھﺎی ﻣرﺑوطﮫ ﻣورد ﺗﺄﯾﯾد ﻗرار ﮔرﻓﺗﮫ و ﯾﺎ از آنھﺎ ﺗوﺳط ﯾﮏ
اﻧﺟﻣن ورزﺷﯽ ﻓدرال ﺟﮭت ﺷرﮐت ،ﺗﻌﻠﯾم ﯾﺎ آﻣوزش دﻋوت ﺑﮫ ﻋﻣل آﻣده اﺳت.
۲

ﻋﺑﺎرت  ۱در ﻣورد اﺷﺧﺎﺻﯽ ﮐﮫ ﻧﺗﯾﺟﮫ ﺗﺳت ﮐروﻧﺎوﯾروس ﺳﻧدم ﺣﺎد ﺗﻧﻔﺳﯽ  ۲آنھﺎ ﺑﮫ زﺑﺎن آﻟﻣﺎﻧﯽ ،اﻧﮕﻠﯾس ﯾﺎ ﻓراﻧﺳوی ،ﮐﺗﺑﺎ ً ﯾﺎ ﺑﮫ ﺻورت
۳
اﻟﮑﺗروﻧﯾﮑﯽ ،ﻣﻧﻔﯽ اﻋﻼم ﺷده ﺑﺎﺷد و آﻣﺎده اراﺋﮫ آن ﺑﮫ ﻣﺳﺋوﻟﯾن ذﯾرﺑط ﻣﻧطﻘﮫ در ﺻورت درﺧواﺳت آنھﺎ ﺑﺎﺷﻧد ،ﻣﺻداق ﻧدارد .اﯾن ﺗﺳت ﺑﺎﯾد ﯾﺎ
۴
ﺣداﮐﺛر  ۴۸ﺳﺎﻋت ﻗﺑل از ورود ﺑﮫ آﻟﻣﺎن اﻧﺟﺎم ﺷده ﺑﺎﺷد و ﯾﺎ در ﺑدو ورود ﺑﮫ ﺟﻣﮭوری ﻓدرال آﻟﻣﺎن اﻧﺟﺎم ﮔﯾرد .در ھر ﻣورد ،ﺗﺳت اﻧﺟﺎم ﺷده ﺑﺎﯾد ﺑﺎ
۵
ﻣوﺳﺳﮫ راﺑرت ﮐﺦ ﻣطﺎﺑﻘت داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد .۱ﻧﺗﯾﺟﮫ ﺗﺳت ﺑﺎﯾد ﻣطﺎﺑﻖ ﻋﺑﺎرت  ۲ﺗﺎ ده روز ﭘس از ورود ﺑﮫ آﻟﻣﺎن ﻧﮕﮭداﺷﺗﮫ ﺷود.
ﻣﻌﯾﺎرھﺎی ﻣورد ﺗﺄﯾﯾد ٴ
۱

۲

 ((۴در ﻣوارد ﻣوﺟﮫ ،اداره ذﯾرﺑط ﻣﻧطﻘﮫ ﻣﯽﺗواﻧد در ﺻورت درﺧواﺳت ،اﺳﺗﺛﻧﺎﺋﺎت دﯾﮕری در اﯾن ﺧﺻوص ﻗﺎﯾل ﺷود .اداره ذﯾرﺑط ﻣﻧطﻘﮫ ﻣﯽﺗواﻧد
ﺑﺎ ﺗواﻓﻖ و ھﻣﺎھﻧﮕﯽ دوﻟت در ﻣوارد ﺧﺎص اﺳﺗﺛﻧﺎﺋﺎﺗﯽ ﻗﺎﯾل ﺷود.
۱

 ((۵ﺑﻧدھﺎی  ۱اﻟﯽ  ۴ﺗﻧﮭﺎ در ﺻورﺗﯽ ﻣﺻداق دارﻧد ﮐﮫ در اﺷﺧﺎص ﻣذﮐور ھﯾﭻﮔوﻧﮫ ﻋﻼﯾم راﯾﺞ اﺑﺗﻼ ﺑﮫ ﮐروﻧﺎوﯾروس ﺳﻧدرم ﺣﺎد ﺗﻧﻔﺳﯽ  ۲ﻣﺎﻧﻧد
۲
ﺳرﻓﮫ ،ﺗب ،آﯾرﯾزش ﺑﯾﻧﯽ ﯾﺎ از ﺑﯾن ررﻓﺗن ﺣس ﺑوﯾﺎﯾﯽ ﯾﺎ ﭼﺷﺎﯾﯽ ﻣﺷﺎھده ﻧﮕردد .ﭼﻧﺎﻧﭼﮫ اﯾن اﻓراد ،ﻣطﺎﺑﻖ ﺑﻧد  ۲ﺷﻣﺎرهھﺎی  ۱اﻟﯽ  ۴و ﺷﻣﺎره  ۶و ،۷
و ﺑﻧدھﺎی  ۳و  ،۴در ﻣدت ده روز ﭘس از ورود ﺑﮫ آﻟﻣﺎن ﻋﻼﯾم راﯾﺞ اﺑﺗﻼی ﺑﮫ ﮐروﻧﺎوﯾروس ﺳﻧدرم ﺣﺎدﺗﻧﻔﺳﯽ  ۲ﻣﺎﻧﻧد ﺳرﻓﮫ ،ﺗب ،آﺑرﯾزش ﺑﯾﻧﯽ ﯾﺎ از
ﺑﯾن رﻓﺗن ﺣس ﺑوﯾﺎﯾﯽ ﯾﺎ ﭼﺷﺎﯾﯽ ﻣﺷﺎھده ﺷود ،ﻣﻠزماﻧد ﺟﮭت اﻧﺟﺎم ﺗﺳت ﺑﮫ ﭘزﺷﮏ ﯾﺎ ﻣراﮐز اﻧﺟﺎم ﺗﺳت ﻣراﺟﻌﮫ ﻧﻣﺎﯾﻧد.
1

]Amtl. Anm.:] Vgl. https://www.rki.de/covid-19-tests

ﻣﺎده  ۳ﮐوﺗﺎه ﺷدن دوره ﻗرﻧطﯾﻧﮫ

۱
 ((۱در ﺻورﺗﯽ ﮐﮫ ﻧﺗﯾﺟﮫ ﺗﺳت ﮐروﻧﺎ وﯾروس ﺳﻧدرم ﺣﺎد ﻓرد ﮐﺗﺑﺎ ً ﯾﺎ ﺑﮫ ﺻورت اﻟﮑﺗروﻧﯾﮑﯽ ﻣﻧﻔﯽ اﻋﻼم ﺷده ﺑﺎﺷد و ﻓرد آﻣﺎده اراﺋﮫ آن ﺑﮫ اداره
۲
ﻣﺳﺋول ﻣﻧطﻘﮫ در ﺻورت درﺧواﺳت آنھﺎ ﺑﺎﺷد ،دوره ﻗرﻧطﯾﻧﮫ ﻣﯽﺗواﻧد ﻣطﺎﺑﻖ ﻋﺑﺎرت  ۱ﺑﻧد  ۱ﮐوﺗﺎه ﺷود ،اﻣﺎ ﻧﮫ ﻗﺑل از ﭘﺎﯾﺎن روز ﭘﻧﺟم .ﻧﺗﯾﺟﮫ ﻣﻧﻔﯽ
ﻣوﺳﺳﮫ راﺑرت ُﮐﺦ
ﺗﺳت ﮐﮫ ﻣطﺎﺑﻖ ﻋﺑﺎرت  ۱اﺳت ،ﺑﺎﯾد دﺳتﮐم  ۵روز ﻗﺑل از ورود ﺑﮫ ﺟﻣﮭوری ﻓدرال آﻟﻣﺎن اﻧﺟﺎم ﺷده ﺑﺎﺷد و ﺑﺎﯾد ﺑﺎ ﻣﻌﯾﺎرھﺎی ٴ
۳ ۱
ﻣطﺎﺑﻘت داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد  .ﻣطﺎﺑﻖ ﻋﺑﺎرت  ،۱ﻧﺗﯾﺟﮫ ﺗﺳت ﺑﺎﯾد دﺳتﮐم ﺗﺎ ده روز ﭘس از ورود ﺑﮫ آﻟﻣﺎن ﻧﮕﮭداﺷﺗﮫ ﺷود.

) (۲ﻣطﺎﺑﻖ ﻋﺑﺎرت  ۱ﺑﻧد ،۱ﺑﮫ ﻗرﻧطﯾﻧﮫ ﺗﻧﮭﺎ در ﺻورت ﻧﯾﺎز ﺑﮫ اﻧﺟﺎم ﺗﺳت ،ﻣطﺎﺑﻖ ﺑﻧد  ،۱و ﺻرﻓﺎ ً ﺗﺎ زﻣﺎن اﻧﺟﺎم ﺷدن ﺗﺳت ،ﻣﯽﺗوان ﭘﺎﯾﺎن داد.
) (۳ﮐوﺗﺎه ﺷدن دوره ﻗرﻧطﯾﻧﮫ ﻣطﺎﺑﻖ ﺑﻧد  ۱ﺗﻧﮭﺎ در ﺻورﺗﯽ ﻣﺻداق دارد ﮐﮫ در ﻓرد ﻣذﮐور ﻋﻼﯾم راﯾﺞ اﺑﺗﻼ ﺑﮫ ﮐروﻧﺎوﯾروس ﺳﻧدرم ﺣﺎد ﺗﻧﻔﺳﯽ ۲
ﻣﺎﻧﻧد ﺳرﻓﮫ ،ﺗب ،آﺑرﯾزش ﺑﯾﻧﯽ ﯾﺎ از ﺑﯾن رﻓﺗن ﺣس ﺑوﯾﺎﯾﯽ و ﭼﺷﺎﯾﯽ ﻣﺷﺎھده ﻧﮕردد.
) (۴ﭼﻧﺎﻧﭼﮫ ظرف ده روز ﭘس از ورود ﺑﮫ آﻟﻣﺎن ﻋﻼﯾم راﯾﺞ اﺑﺗﻼ ﺑﮫ ﮐروﻧﺎوﯾروس ﺳﻧدم ﺣﺎد ﺗﻧﻔﺳﯽ  ۲ﻣﺎﻧﻧد ﺳرﻓﮫ ،ﺗب ،آﺑرﯾزش ﺑﯾﻧﯽ ﯾﺎ از ﺑﯾن رﻓﺗن
ﺣس ﺑوﯾﺎﯾﯽ و ﭼﺷﺎﯾﯽ در ﻓرد ﻣﺷﺎھده ﺷود ،ﻣطﺎﺑﻖ ﺑﻧد  ۱ﻣﻠزم ﺑﮫ ﻣراﺟﻌﮫ ﺑﮫ ﭘزﺷﮏ ﯾﺎ ﻣرﮐز اﻧﺟﺎم ﺗﺳت اﺳت.
) (۵ﺑﻧدھﺎی  ۱اﻟﯽ  ۴ﺑرای اﻓرادی ﮐﮫ ﻣﺷﻣول ﺷﻣﺎره  ۷ﺑﻧد  ۲از ﻣﺎده ۲ﻣﯽﺷوﻧد ،ﻣﺻداق ﻧدارد.
1

]Amtl. Anm.:] Vgl. https://www.rki.de/covid-19-tests

ﻣﺎده ۳اﻟف ﻣﻘررات وﯾژ ٴه ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﻣﻧﺎطﻘﯽ ﮐﮫ ﮔوﻧﮫ دﯾﮕری از وﯾروس در آنھﺎ ﺷﯾوع دارد
۱

در ﻣورد اﻓرادی ﮐﮫ ﻣطﺎﺑﻖ ﺷﻣﺎره  ۲ﻋﺑﺎرت  ۱ﺑﻧد  ۲از ﻣﺎده  ۳ﺑﺧﺷﻧﺎﻣﮫ ﻗرﻧطﯾﻧﮫ ورود ﺑﮫ ﮐﺷور ،در ده روز ﻗﺑل از ﺳﻔر ﺧود ﺑﮫ ﯾﮑﯽ از ﻣﻧﺎطﻘﯽ ﮐﮫ
ﮔوﻧﮫ دﯾﮕری از وﯾروس در آن ﺷﯾوع دارد اﻗﺎﻣت داﺷﺗﮫاﻧد ،ﻣوارد زﯾر ﻣﺻداق دارﻧد:
 .۱ﺑرﺧﻼف ﻋﺑﺎرت  ۱ﻣﺎده  ،۱ﻣدت زﻣﺎن ﻗرﻧطﯾﻧﮫ ﭘس از ورود ۱۴ ،روز اﺳت.
 .۲ﺣرف اﻟف و پ ﺷﻣﺎره  ۳ﺑﻧد  ۲ﻣﺎده  ،۲ﺷﻣﺎرهھﺎی  ۵اﻟﯽ  ۷و ﺑﻧد  ۳در اﯾن ﺧﺻوص ﻣﺻداق ﻧدارد.
 .۳ﺷﻣﺎره  ۴ﺑﻧد  ۲ﻣﺎده  ۲ﺻرﻓﺎ ً ﺑرای اﻓرادی ﻣﺻداق دارد ﮐﮫ ﻓﻌﺎﻟﯾت ﺣرﻓﮫای آنھﺎ ﺑرای ﻋﻣﻠﮑرد ﺳﯾﺳﺗم ﺿروری و اﺟﺗﻧﺎبﻧﺎﭘذﯾر ﺑﺎﺷد و اﯾن
ﺿرورت ﺗوﺳط ﮐﺎرﻓرﻣﺎ ﯾﺎ ﻣﺷﺗری ﮔواھﯽ ﺷود؛ اراﺋﮫ ﮔواھﯽ در ھر ﺳﻔر ﺿرورت دارد و در ﺻورت درﺧواﺳت ﺑﺎﯾد ﺑﮫ اداره ذﯾرﺑط ﻣﻧطﻘﮫ ،اداراﺗﯽ
ﮐﮫ از ﺳوی اﯾن اداره ﺗﻌﯾﯾن ﻣﯽﺷوﻧد ،ﯾﺎ ادارهای ﮐﮫ ﺑﻧﺎ ﺑﮫ درﺧواﺳت ﭘﻠﯾس ﮐﻧﺗرل ﺗراﻓﯾﮏ ﻣرزی را ﺑﮫ ﻋﮭده دارد ،ﺗﺳﻠﯾم ﺷود.
 .۴ﻣﺎده  ۳ﻣورد اﺳﺗﻔﺎده ﻧﻣﯽﯾﺎﺑد.
1

].Amtl. Anm.:] Vgl. https://www.rki.de/covid-19-risikogebiete

ﻣﺎده  ۴ﻣﻘررات ﺟرﯾﻣﮫ ﻧﻘدی
ﻣطﺎﺑﻖ ﺗﻌرﯾف ﺷﻣﺎره  ۲۴ﺑﻧد ۱اﻟف ﻣﺎده  ۷۳ﻗﺎﻧون ﺣﻔﺎظت در ﺑراﺑر ﻋﻔوﻧت ،رﻓﺗﺎر ﮐﺳﯽ ﻣﺧﺎﻟف ﻣﻘررات ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽﺷود ﮐﮫ ﻋﺎﻣداﻧﮫ ﯾﺎ ﺳﮭواً
 .۱ﺑرﺧﻼف ﻋﺑﺎرت  ۱ﻣﺎده  ۱ﯾﺎ ﺷﻣﺎره  ۱ﻣﺎده ۳اﻟف در راﺑطﮫ ﺑﺎ ﻋﺑﺎرت  ۱ﺑﻧد  ۱ﻣﺎده  ،۱ﺧود را ﻗرﻧطﯾﻧﮫ ﻧﮑرده ،ﻣﺳﺗﻘﯾﻣﺎ ً ﺑﮫ ﻣﺣل ﺳﮑوﻧت ﺧود ﻧرﻓﺗﮫ
و ﯾﺎ در ﻣﺣل ﺳﮑوﻧت ﻣﻧﺎﺳب دﯾﮕری اﻗﺎﻣت ﻧﮑﻧد
 .۲ﺑرﺧﻼف ﻋﺑﺎرت  ۲ﺑﻧد  ۱ﻣﺎده  ۱اﻗدام ﺑﮫ ﭘذﯾرش ﻣﮭﻣﺎن ﮐﻧد
 .۳ﺑرﺧﻼف ﻋﺑﺎرت  ۱ﻣﺎده  ،۱و در ارﺗﺑﺎط ﺑﺎ ﻋﺑﺎرت  ،۲ﺑﮫ ادارات ﻣﺳﺋول ﻣﻧطﻘﮫ اطﻼع ﻧدھد و ﯾﺎ دﯾر اطﻼع دھد
 .۴ﺑرﺧﻼف ﺣرف ب ﺷﻣﺎره  ۳ﺑﻧد  ۲ﻣﺎده  ،۲ﺷﻣﺎرهھﺎی  ۱و  ۴ﻋﺑﺎرت  ۱ﺑﻧد  ۳ﻣﺎده  ۴ﮔواھﯽ ﻧﺎدرﺳت اراﺋﮫ دھد
 .۵ﺑر ﺧﻼف ﻧﯾمﻋﺑﺎرت  ۲ﺷﻣﺎره  ۷ﺑﻧد  ۲ﻣﺎده  ،۲ادارات ﻣﺳﺋول ﻣﻧطﻘﮫ را در ﺟرﯾﺎن ﻗرار ﻧدھد
 .۶ﺑرﺧﻼف ﺑﻧد  ۱ﻣﺎده  ،۳ﻧﺗﯾﺟﮫ ﺗﺳت ﺧود را ﺑﮫ ادارات ﻣﺳﺋول در ﻣﻧطﻘﮫ اراﺋﮫ ﻧﮑرده ﯾﺎ دﯾر اراﺋﮫ ﮐﻧد
 .۷ﺑرﺧﻼف ﻋﺑﺎرت  ۲ﺑﻧد  ۵ﻣﺎده  ۲و ﯾﺎ ﺑﻧد  ۴ﻣﺎده  ،۳از ﻣراﺟﻌﮫ ﺑﮫ ﭘزﺷﮏ ﯾﺎ ﻣراﮐز ﺗﺳت ﮐروﻧﺎ ﺳرﺑﺎز زﻧد.

ﻣﺎده  ۵ﺷروع ﻻزماﻻﺟرا ﺷدن ،اﻧﻘﺿﺎء

اﯾن ﺑﺧﺷﻧﺎﻣﮫ از ﺗﺎرﯾﺦ  ۹ﻧواﻣﺑر  ۲۰۲۰ﺑﮫ اﺟرا درآﻣده و اﻋﺗﺑﺎر آن در ﺗﺎرﯾﺦ  ۲۸ﻣﺎرس  ۲۰۲۱ﺑﮫ ﭘﺎﯾﺎن ﻣﯽرﺳد.

ﻣوﻧﯾﺦ ۵ ،ﻧواﻣﺑر ۲۰۲۰
وزارت ﺳﻼﻣت و ﻣراﻗﺑت اﯾﺎﻟت ﺑﺎﯾرن
وزﯾر ،ﻣﻼﻧﯽ ھوﻣل )(Melanie Huml

