
 

 

 
 

شليسفيغ هولشتاين تعليمات الدخول والعودة إلى  
 

 ما الذي يتعين على المسافرين النظر فيه؟
 العثور يمكن .الدخول وقت في اإلصابة عالية منطقة أو حاليًا محددة خطرة منطقة من قادًما كنت إذا ما معرفة يرجى البلد، دخول قبل

 .كوخ روبرت لمعهد اإللكتروني الموقع على المعنية األجنبية المناطق على
(https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogebiete_neu.html) 

 
شليسفيغ ، فأنت تعتبر مهاجًرا أو عائًدا من مناطق الخطر األجنبية إلى  استثناءات عليك إذا لم تنطبق أي :يرجى مالحظة ما يلي

 هولشتاي
 اللوائح التالية إلزامية:

 

 عملية التسجيل
 www.einreiseanmeldung.de، يجب عليك التسجيل على شبكة اإلنترنت تحت الموقعقبل دخول البالد

اترك تفاصيل االتصال الخاصة بك هناك، وقدم معلومات حول رحلتك وحالتك الصحية. ثم ستتلقى تأكيدا والذي يجب أن تحمل معك 
ى شركة النقل )إذا كنت تستخدم واحًدا(، وعند الدخول عند الدخول. عند الدخول من منطقة شنغن، يجب عليك تسليم أوراق التأكيد إل

خارج منطقة شنغن، قم بتقديمه إلى السلطة المختصة عند الدخول. إذا لم تنجح عملية تسجيل الدخول أو لم تكن ممكنة بالنسبة لك، 
في النموذج المتاح هنا  تسجيل بديل مكتوبملء فيمكن 

https://www.bundesgesundheitsministerium.de/fileadmin/Dateien/3_Downloads/C/Coronavirus/Infoblat
.t/Anlage_2_Ersatzmitteilung.pdf 

 نموذج الممأل عند الطلب عند الدخول.يجب أيضا أن تقدم ال
 

 االختبار اإلجباري
باعتبارك مشارًكا من منطقة خطر أجنبية أو منطقة عالية اإلصابة للفيروس ، يجب أن يتم اختبارك بحثًا عن فيروس كورونا. يُعفى 

 .األطفال دون سن السادسة من االختبار
 

منطقة عالية اإلصابة بالفيروس في العشرة أيام السابقة للدخول ، يجب  ليستإذا كنت مسافًرا من منطقة خطر أو كنت في منطقة خطر 

يمكنك أيًضا إجراء االختبار بعد دخول البلد ويسمح لك  ساعة بعد الدخول 48عليك تقديم اختبار كورونا سلبي في موعد ال  يتجاوز 

 ي لذلك.بمغادرة الحجر الصح
 

في العشرة أيام السابقة للدخول ، يجب أن يكون  في منطقة معرضة لخطر اإلصابة بالفيروسإذا كنت تدخل من منطقة خطر أو كنت 

ساعة. يجب أن تحمل نتيجة  48لديك اختبار كورونا سلبي عند الدخول. يجب أن ال يتم أخذ مسحة االختبار قبل وصولك بأكثر من 

دخول البلداالختبار معك عند   
 

يجب أن تكون نتيجة االختبار متاحة على الورق أو في مستند إلكتروني باللغة األلمانية أو اإلنجليزية أو الفرنسية ويجب تقديمها إلى 
 إدارة الصحة المسؤولة عند الطلب في غضون عشرة أيام من الدخول.

https://www.rki.de/covid-19-tests يجب أن يفي االختبار الذي يستند إليه بمتطلبات معهد روبرت كوخ ، المنشور على
  اإلنترنت على

https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogebiete_neu.html
http://www.einreiseanmeldung.de/
https://www.bundesgesundheitsministerium.de/fileadmin/Dateien/3_Downloads/C/Coronavirus/Infoblatt/Anlage_2_Ersatzmitteilung.pdf
https://www.bundesgesundheitsministerium.de/fileadmin/Dateien/3_Downloads/C/Coronavirus/Infoblatt/Anlage_2_Ersatzmitteilung.pdf
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Tests.html


 

 

 

 الحجر الصحي
  ... بعد دخول البالد، يجب على

 انتقل مباشرة إلى منزلك أو إلى مكان آخر مناسب ،

 يوًما في المنزل أو في سكن مناسب.  14البقاء في الحجر الصحي لمدة 
الوقت ، ال يجوز استقبال زيارات من أشخاص ال ينتمون إلى األسرة.خالل هذا   

في حالة ظهور أعراض تدل على وجود اإلصابة بفيروس كورونا ، يجب إبالغ إدارة الصحة المحلية فوًرا خالل فترة الحجر 
 الصحي. 

 .ال يمكن تقصير مدة الحجر الصحي. ينطبق هذا أيًضا إذا كنت قد أجريت اختباًرا سلبيً ا لفيروس كورونا قبل دخول البلد أو بعده

 

 الغرامات
 تخضع مخالفات اللوائح للغرامات ويمكن التحقق منها من قبل السلطات.

 يورو 10.000إلى  500يوًما:  14مخالفة  للحجر الصحي لمدة  -
يورو 3000إلى  150عدم الذهاب مباشرة إلى منزلك أو إلى مسكن مناسب بعد دخول البلد:  -  

يورو 5.000إلى  300استقبال الزوار رغم الحجر الصحي:   
عدم الذهاب إلى الطبيب أو مركز االختبار في الوقت المناسب إذا ظهرت األعراض بعد ذلك خالل فترة الحجر الصحي لمدة 14  -

يورو 3.000إلى  300يوًما:   
إذا لم تكمل التسجيل البديل المكتوب أو إذا انتهكت التزام  هناك أيًضا غرامة إذا لم تسجل عبر بوابة الدخول قبل دخول البلد أو  -

 االختبار

 
 استثناءات )هذه فقط نموذجية وليست كاملة(

 SARS-CoV-2تنطبق االستثناءات عليك فقط إذا لم تكن لديك أعراض تشير إلى اإلصابة بفيروس 
وأنت ال تسافر من منطقة عالية اإلصابة بالفيروس.)فقدان حاسة الشم أو التذوق ، والحمى ، والسعال ، وسيالن األنف(   

 

 ( أنت معفي من التزام الحجر الصحي ، ولست مضطًرا للتسجيل وال تحتاج إلى اختبار كورونا سلبي عند الدخول إذا كنت...   1(

هي فقط قيد العبور في شليسفيغ هولشتاين ؛ ثم عليك مغادرة أراضي الدولة مباشرة.• ...   

ساعة أو ترغب فقط في دخول األراضي الفيدرالية من  24ول من الدنمارك وبقيت في منطقة خطر أجنبية أقل من الدخ• ...  

ساعة )ومع ذلك ، ينطبق االختبار اإللزامي إذا كانت الدنمارك منطقة عالية اإلصابة( 24الدنمارك لمدة تصل إلى   

 

ساعة من منطقة الخطر األجنبية واإلقامة في شليسفيغ هولشتاين بسبب زيارة أقارب  72إلى شليسفيغ هولشتاين لمدة أقل من  ادخل  • ...
أو حضانة مشتركة أو حق الدخول. )ومع ذلك ، يجب على   من الدرجة األولى أو الزوج أو الشريك الذي ال ينتمي إلى نفس المنزل

ساعة بعد  48ساعة ، يجب تقديم اختبار كورونا سلبي في موعد ال يتجاوز  72امة لمدة تزيد عن هؤالء األشخاص التسجيل(.  لإلق
 (2الدخول )لالطالع على المتطلبات انظر النقطة 

 

 )باستثناء أولئك الذين يمرون( SARS-CoV-2فأنت ملزم باالتصال بقسم الصحة المحلي ،   إذا كانت لديك أعراض عدوى   •

 (2.هولشتاي شليسفيغ في الصحة وزارة إلى الدخول صفحة في عليها العثور يمكن أخرى استثناءات

(www.schleswig-holstein.de/coronavirus-einreise) 

https://www.schleswig-holstein.de/DE/Landesregierung/VIII/_startseite/Artikel_2020/_Informationen_Urlauber/teaser_informationen_urlauber.html
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