
 
 
 وزارة الدولة البافاریة       
 لألسرة والعمل والشؤون االجتماعیة       
 
 لتاریخا        
 

 معلومات لآلباء واألمھات
 

 للعائدین من مناطق خطرة باالختباراإللزام 
 

 اآلباء واألمھات األعزاء،
 

قضاء إلزام العائدات/العائدین من رحالت  2020دیسمبر/كانون األول  22مجلس الوزراء بتاریخ قرر 
وافد إلى بافاریا من  مسافر. ھذا معناه: أن كل لالختبارعطالت والعائدات/العائدین ألسرھم بالخضوع 

كورونا یكون من الالزم علیھ إما أن یقدم ما یثبت أنھ قد قام مسبقا بإجراء عدوى إحدى مناطق خطر 
اختبار أتى بنتیجة سلبیة أو أن یقوم بالتوجھ على الفور إلجراء اختبار. وھذا ما ینطبق على الكبار 

المعلومات المتعلقة بما ھي المناطق المصنفة في الوقت الحاضر كمناطق  ونتجدوأیضا على األطفال. 
 كوخ تحت الرابط التالي: - بمعھد روبرت الخاصرة في موقع اإلنترنت خط

https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogebiete_neu.html 
 

إلزام حجر صحي بالنسبة للمسافرین الوافدین من مناطق خطرة یتم في الوقت الحاضر بالفعل تطبیق 
ن ین العائدیكل المسافرعلى . ھذا اإللزام یتم زیادة صرامتھ من خالل اإللزام بالخضوع لالختبار. صارم

جة اختبار سلبیة بعد وصولھم إلى بافاریا بتقدیم نتی ساعة 72في غضون أن یقوموا من مناطق خطرة 
دولة لدى مصلحة إدارة الدائرة المختصة بھم. إجراء االختبار یمكن أیضا أن یتم القیام بھ مسبقا في 

    قد مضى على إجرائھ مدة تزید عنال یكون اأجنبیة، إال أن االختبار یجب عند الوصول إلى بافاریا 
سبیل المثال في المطارات، ولكن أیضا في . إمكانیات إجراء االختبار تتوفر في بافاریا على ساعة 48

 مراكز االختبار البلدیة.
 

للمزید من المعلومات التفصیلیة یرجى منكم الرجوع إلى موقع اإلنترنت الخاص بوزارة الصحة 
في ھذه الصفحة إجابات مفیدة على أسئلة یتكرر طرحھا بشأن الئحة الحجر الوزارة تقدم البافاریة. 

 افدین وكذلك بشأن اإللزام باالختبار للمسافرین العائدین:الصحي للمسافرین الو
/fragen-gestellte-https://www.stmgp.bayern.de/coronavirus/haeufig 
 

بتكم بذلك بتقدیم نتیجة االختبار السلبیة الخاصة نتقدم لكم برجاء أن تقوموا من تلقاء أنفسكم وبدون مطال
برعایة األطفال  بكم أیضا إلى إدارة منشأة رعایة األطفال أثناء النھار المعنیة بكم أو إلى الشخص القائم

، وذلك بالقدر الذي تكونوا فیھ قد قمتم بالتواجد في إحدى مناطق خطر عدوى كورونا. ھذا أثناء النھار
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یھدف إلى حمایة األشخاص القائمین بالرعایة وكذلك األطفال اآلخرین واألسر األخرى. منشآت رعایة 
ب مع ذلك أن یحق لھم بما یتناس القائمین برعایة األطفال أثناء النھاراألطفال أثناء النھار واألشخاص 

أال تنسوا أن تقوموا بعمل صورة ضوئیة یطالبوا بتقدیم ما یثبت وجود نتیجة اختبار سلبیة. یرجى منكم 
أو لقطة شاشة من نتیجة االختبار قبل أن تقوموا بتقدیم نتیجة االختبار إلى مصلحة إدارة الدائرة 

 المختصة.
 

 دة على التقلیل من انتشار فیروس كورونا!نتقدم لكم بجزیل الشكر على ما تقدمونھ من دعم ومساع
 
 
 


