
  ،التالميذ والتلميذاتأعزائي اآلباء و

، لقواعد الحجر الصحي الحاليةقبل الذهاب للمدرسة االنتباه كم اآلن وبعد انتهاء العطلة الصيفية نرجو من
  بالد.إلى خارج ال من السفروذلك بعد عودتكم 

 سيجري العمل بالمتطلبات القانونية) 30/09/2021(وحتى  01/08/2021لما صدر بتاريخ  وفق
  التالية:

أن يكون لديهم قبل  عاما الثانية عشرعمرهم  جاوزيتوعلى األشخاص الذين أقاموا خارج البالد يجب 
 تعافيبال تطعيم أو اثباتبحصولهم على الإثبات سلبية أو لفيروس كورونا  الدخول إلى البالد نتيجة فحص

وكذلك بغض ، سيارة إلخ)أو بال طارقأو بال طائرةسواء السفر بال، هذا بغض النظر عن وسيلة السفر (منه
الذين  أما األشخاصفي منطقة عالية الخطورة أو بها فيروس متحور.  مسبقة إقامةهناك  النظر إن كانت

اإلثبات أثناء  هذا . ومن الممكن طلباتفال يجب عليهم تقديم أي إثباتا عشرة عاما تثناعمرهم أقل من 
وعلى المسافرين بالطائرة  ولة عن ذلك.ؤأو السلطات المسعبور الحدود من خالل الشرطة االتحادية 

 قبل السفر.لشركات النقل تقديم اإلثبات 

إثبات وجود  العشرة أيام األخيرة قبل دخول البالد في منطقة تمّ أثناء أقاموا  األشخاص الذينعلى و
رة إلى الحجر ، يجب على هؤالء األشخاص التوجه مباشإلصابة بفيروس كورونابا خطورة كبيرة فيها

  ألن: ، وذلكالمنزلي

  ارتفاع نسبة اإلصابة( عالية لفيروس كورونا انتشاربها نسبة هذه المنطقة(. 

 (منطقة الفيروس المتحور)المتحور  فيروس كورونانوع انتشر بها ظهور  هذه المنطقة. 

يارة صفحة معهد يمكنكم ز ،الهها أنواع الفيروسات المذكورة أعندرج تحتالتي يولمعرفة أي المناطق 
   .)www.rki.de/risikogebieteومياً (يتم تحدثها يروبرت كوخ التي 

السابقة  ، وفي حالة اإلقامةأيام 10في حالة اإلقامة السابقة في منطقة عالية الخطورة تبلغ مدة االنعزال و
ً  14في منطقة انتشار أنواع فيروس كورونا المتحورة تبلغ مدة االنعزال  . وأثناء مدة الحجر الصحي يوما

ً للتالميذ  –ال يسمح  تعمل على . ال تنسوا أن هذه التدابير الخروج من المنزل واستقبال الزوار –أيضا
. وفي حالة خرق هذه القوانين فمن مالقاطنين في محيطكوكذلك جميع الناس  منكاوجير كمحماية عائلت

  الممكن المعاقبة بغرامات مالية.

الدراسة إعالم المدرسة بفترة تدابير الحجر. وعلى التالميذ المقيمين في الحجر المشاركة في كم يرجى من
  عن بعد.

ي قبل لمنزلاالنتهاء من الحجر ا: من الممكن بالمناطق عالية الخطورةانتهاء الحجر في حالة التواجد 
لقاح أو نتيجة فحص الحصول على الأو  التعافي من الفيروسالموعد المحدد في حالة اإلبالغ عن إثبات 

 من خالل بوابة دخول الدولة اإللكترونية تحت الرابط التالي:، وذلك سلبية

www.einreiseanmeldung.de .اإلبالغ عن إثبات  تنتهي فترة الحجر بوصول اإلبالغ. وإذا تمّ و
لقاح قبل دخول البالد فال يتوجب البقاء في الحجر. وفي حالة الحصول على الأو التعافي من الفيروس 

بالنسبة و خمسة أيام بعد دخول البالد.بفيسمح بإجراء الفحص  ،فحصمن خالل الاإلبالغ عن إثبات 
 .دخول البالد بخمسة أيامبعد تلقائينا ينتهي عاما، فإن الحجر عشرة ثنتا ابلغ عمرهم يلم  لألطفال الذين



يوماً. وفي حالة  14تبلغ مدة االنعزال  منطقة انتشار أنواع فيروس كورونا المتحورةبعد اإلقامة في 
صحي منطقة انتشار أنواع فيروس كورونا المتحورة أثناء فترة الحجر الانخفاض معدل اإلصابة في 

  . والمتعلقة باالنتهاء من العزل هذه المنطقةالخاصة ببألمانيا تسري القواعد 

، عشرة أياموالذي تبلغ مدته يمكنه بعد حلول اليوم الخامس من الحجر  منطقة عالية الخطورة فالقادم من
منطقة انتشار أنواع فيروس كورونا أم في حالة القدوم من إجراء فحص بمحض اختياره.  يمكنه

  يوماً. 14نما يتوجب البقاء في الحجر إو ،لمتحورة فال تسري هذه اإلمكانيةا

  

من المعلومات عن متطلبات دخول البالد الحالية نقدم لكم صفحة اإلنترنت التالية:  ولمزيد
-infos-https://www.bundesgesundheitsministerium.de/coronavirus

einreisende.html-tests-reisende/faq 

إذا عمداً وإهماالً  السفلى يصبح المرء مخالفاً للقانون اوالية ساكسونيمن قانون التعليم ب 176طبقاً للمادة و
منطقة عالية الخطورة وكذلك منطقة تسمية وذكر فر بعد . وهكذا فمن يسالتزم بااللتحاق بالمدرسةلم ي

. االلتزام بالتحاق بالمدرسةفإنه يقوم بخرق  ،لى البالد المعنيةإانتشار أنواع فيروس كورونا المتحورة 
غرامة مالية. وفي حالة اختالف التصنيف أثناء العطلة فال يوجد التهديد بفرض  في هذه الحالة يمكنو

  خرق للقانون. 

ً بأن هذه المعلوماتكم حيطباب االحتياط ن من تصدر استناداً لقواعد قانون الحماية من العدوى  علما
واألمراض السارية وكذلك استناداً لالئحة دخول البالد الخاصة بفيروس كورونا التي تسري منذ 

 داث العدوى.تطور الوضع القانوني لتعلقه الحاسم بالتطور المستمر ألح. وال يمكن التنبؤ ب1/8/2021

  وهذا ما يسري عند الدخول إلى المانيا  
  2021 لعام أغسطسمنذ األول من 

  
  حجر  فحص سلبي  تسجيل دخول رقمي    

  منطقة 
  غير خطرة

  ال  ال  ال  طعم/ معافىمُ 
  ال  نعم  ال  غير ُمطعم

أطفال تحت 
12  

  ال  ال  ال

  منطقة 
  عالية الخطورة 

  ال  ال  نعم  ُمطعم/ معافى
  أيام* 10  نعم  منع  غير ُمطعم

أطفال تحت 
12  

  أيام 5  ال  نعم

منطقة انتشار 
أنواع فيروس 
  كورونا المتحورة

  يوماً** 14  نعم  نعم  ُمطعم/ معافى
ً  14  نعم  نعم  غير ُمطعم   يوما

أطفال تحت 
12  

ً  14  ال  نعم   يوما

  
  أيام 5التقليل لـ ممكن * 

  ائد** استثناء: التطعيم يحمي من نوع الفيروس المتحور الس


