
  

  معلومات حول كورونا   02/2021  
  4 رقم 

  

   كورونا فیروس بشأن الحالیة  القواعد
 21/2/2021حتى  14/2/2021سري من ت

 

 . یمكن إجراء تغییرات على المدى القصیر : یرجى مراعاة ما یلي
 

 الحیاة الخاصة 

 

 الثقافة | الریاضة | وقت الفراغ 

 

 المدرسة ومركز الرعایة النھاریة 

 

 األماكن العامة 

 

 معلومات أساسیة 

 AHA + L + A  ِبقاعدة بااللتزام نفسك احم 
 أفعل؟  أن  عليّ  ماذا .بكورونا مصاب أنني أعتقد :بكورونا االشتباه

 المنزلي  الصحي لحجرا
 اآلن؟  أفعل أن عليَّ  ماذا .الخطر مناطق إحدى في البالد خارج كنتُ 

 ات رسمیة مزید من المعلومات من جھ 

 معلومات عن كورونا من مقاطعة إنیبھ رور •
www.enkreis.de 

 شمال الراین وستفالیاصفحات خاصة بشأن كورونا من والیة  •
www.land.nrw 

 وزارة الصحة في والیة شمال الراین وستفالیا •
www.mags.nrw 

ض االندماج   •  ) معلومات عن كورونا بعدة لغات(مفوَّ
ationsbeauftragte.dewww.integr 

 الحكومة االتحادیة •
www.bundesregierung.de 

 )BMG(زارة الصحة االتحادیة و •
www.bundesgesundheitsministerium.de 

 ) BZgA(ادي للتوعیة الصحیة االتح المركز •
www.infektionsschutz.de 

 )RKI( معھد روبرت كوخ  •
www.rki.de

http://www.enkreis.de/
https://www.land.nrw/corona
http://www.mags.nrw/
https://www.integrationsbeauftragte.de/ib-de/amt-und-person/informationen-zum-coronavirus
https://www.bundesregierung.de/breg-de/themen/coronavirus
https://www.bundesgesundheitsministerium.de/coronavirus.html
https://www.infektionsschutz.de/coronavirus/
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/nCoV.html
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 الحیاة الخاصة | قواعد كورونا   

 

 

 

 

 المدرسة ومركز الرعایة النھاریة | قواعد كورونا   

 

 

 

 
 
 
 

 االتصاالت الخاصة 
 .یجب تقلیل االتصال باألشخاص اآلخرین بشكل شخصي إلى أدنى حد ممكن •
ئل، وااللتزام  ھناك حاجة لعقد اجتماعات خاصة، فیجب علیك دائًما مقابلة نفس األشخاص القالإذا كانت  •

 . متر والتھویة بانتظام 1,5بمسافة ال تقل عن 
ویجوز لھذا   .شخٌص آخر بحد أقصىو أسرتكفي األماكن العامة إال مع أفراد   ال یُسمح باالجتماعات •

 لى رعایة من أسرتھ.الشخص اآلخر أن یصحب معھ أطفاًال بحاجة إ
 أن یلتقي مع أطفالھ الذین بحاجة إلى رعایة. ش منفصًال في حالة انفصال الوالدین، یجوز أیًضا للوالد الذي یعی  •

 
 االحتفاالت الخاصة

 .یحظر إقامة الحفالت واالحتفاالت •
 .ما زال من الممكن إقامة الجنازات وحفالت الزفاف المدنیة مع األقارب في مجموعة صغیرة •
 . جب وضع قائمة بالضیوف الحاضرینی •

وا اسمھم الحقیقي وعنوانھم ورقم ھاتفھم مع فترة وجودھم على جمیع الضیوف الموجودین ھناك أن یكتب
 ...).  إلى الساعة... من الساعة (

 ل بجمیع الضیوف لمدة أربعة أسابببیانات االتصایجب االحتفاظ   •

 . فتوحة في ظل قیودممراكز الرعایة النھاریة 
 . 2021/ 21/2حتى یجب على جمیع األطفال البقاء في المنزل  •
على  (م إلى مركز الرعایة النھاریة إال إذا كان ذلك ضروریًا للغایة وال یُسمح بإحضارھ •

 ).سبیل المثال، إذا كان الوالَدین كالھما مضطًرا للعمل
  . ویقرر مركز الرعایة عدد الساعاتساعات 10تقلیل أوقات الرعایة حتى یجوز  •

 المخفضة. 
وذلك لكل من الوالدین، لرعایة  ،أیام لتمریض األطفال 10یجوز للوالدین الحصول على إجازة قدرھا  •

 یوًما.  20أطفالھما بالمنزل. ویحق لولي األمر الوحید أن یطالب بالحصول على 
 

  22المدارس االبتدائیة والصفوف النھائیة إلى الحضور المدرسي اعتباًرا من  تالمیذیعود 
 وعند حدوث ذلك سوف یسري ما یلي:برایر/شباط. ف
 . یقة تجمع بین الحضور المدرسي والتعلیم عن بُعدتُقَدَّم الحصة الدراسیة بطر •
 یتم تكوین مجموعات تعلیمیة ثابتة.  •
في حالة الحضور المدرسي تكون األولویة للحصص الدراسیة الخاصة باللغة األلمانیة  •

 . والعلوم العامةوالریاضیات 
دمج وھیكلة طریقتي الحضور ى المدارس وإداراتھا بنفسھا اتخاذ القرار بشأن تتول •

 المدرسي والتعلیم عن بُعد.
 ألكثر من أسبوع. فقط ال یجوز لتالمیذ المدارس االبتدائیة تلقي التعلیم عن بُعد •
لى آبائھم الذین یتعذر ع یجوز تقدیم اإلشراف التربوي في حجرات المدرسة لتالمیذ المدرسة االبتدائیة •

یجب ملء استمارة مقدمة من   ومن أجل ذلك لتعلیم عن بُعد.ل المخصصة یاماألاإلشراف علیھم في 
 المدرسة.

 یجوز أیًضا الحضور المدرسي في الصفوف النھائیة بالسعة الكاملة للفصل. •
 .22/2/2021على تالمیذ الصفوف الدراسیة األخرى بعد یوم یسري حالیًا أیًضا الحضور المدرسي  •
درسة لتالمیذ جمیع اإلشراف على حل الواجبات في غرف الم توفیر إمكانیة وحتى ذلك الحین یجوز •

الذین یتعذر علیھم المشاركة في التعلیم عن بُعد من المنزل ألسباب مختلفة؛ وذلك بناًء على   الصفوف
   مبادرة من إدارة المدرسة.
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 تخطیط وقت الفراغ|  قواعد كورونا   

 

 

 

 

 اكن العامة األم| قواعد كورونا   

 

 

 

 

 
 : مغلق أو محظور

، ولكن أمور الشحن  ...محالت المالبس ومتاجر اإللكترونیات ومتاجر األلعاب ومخازن المعدات واألدوات  •
 والتوصیل واالستالم ممكنة

 . صباًحا 6والساعة  مساءً  11یحظر بیع الكحول بین الساعة  •
 ... والمتنزھات الترفیھیة وحدائق الحیوان  المسارح ودور األوبرا والمتاحف والمراقص ودور السینما •
المعارض التجاریة والمعارض وأسواق السلع المستعملة وأسواق الكریسماس والمعارض الخیریة والمھرجانات   •

 ...الكبرى، 
 صاالت اللھو والتسلیة، كازینوھات القمار •
 عد التزلج  المالعب والقاعات الریاضیة وصاالت اللیاقة البدنیة وحمامات السباحة ومصا •
لكن توصیل الطعام للمنزل واستالم  ... المطاعم وحانات الوجبات الخفیفة والمقاھي، الكانتینات والكافتریات و •

 . الطلبات أمور ممكنة
التدلیك وصالونات الوشم وحلقات  صالونات تصفیف الشعر وصالونات التجمیل واألظافر وصالونات •

 ... البیرسینج
 اصة ورحالت الحافالت للسیاحالمبیت بالفندق لألغراض الخ •
 

 :مفتوح أو مسموح بھ
أسواق السوبر ماركت ومحالت البقالة واألسواق األسبوعیة للبقالة ومتاجر مستحضرات التجمیل ومواد العنایة  •

ر األغذیة الصحیة والمرافق الصحیة والبنوك ومحطات الوقود  والصیدلیات ومتاجر مستلزمات األطفال ومتاج
 ... البرید وأسواق مستلزمات الحیوانات واألعالف وأخصائیي البصریات،  واألكشاك ومكاتب

 . ..ورش السیارات وورش األعمال الحرفیة وتأجیر السیارات،  •
 ض العالج الطبي ألغرا... العیادات مثل العالج الطبیعي وعالج النطق والعنایة بالقدم  •
 . المالعب، لكن مع ضرورة ارتداء قناع •

ك   ا التنز ال لً ا ق الت   االلتزا 
 

 ) خارج منطقة معیشتك(االجتماعات في األماكن العامة  
ر  یجوز حضووأسرتك   أفراد یجب حصر االجتماعات الخاصة في األماكن العامة في  •

 . معھ أطفاًال بحاجة إلى رعایة شخص واحد آخر. ویجوز لھذا الشخص أن یصحب 
 م على األقل.  1.5األماكن بمسافة قدرھا  یجب االلتزام بالتباعد بین األشخاص في جمیع •

 في األماكن العامة   ع الطبي والقناع العاديارتداء القنا

 .FFP2عة المصممة وفقًا للمواصفة األقنعة الطبیة ھي األقنعة الجراحیة واألقن  •
  ي األماكن العامة المغلقة (مثل المحال التجاریة وعیادات األطباءرتداء قناع طبي فایجب  •

 . ) والشعائر ل المواصالت العامة وفي أثناء تأدیة العبادات وفي وسائ 
متر. وفي   1.5ذلك أیًضا في أماكن العمل إذا تعذر، مثًال، االلتزام بالتباعد لمسافة  یسري •

 قنعة الطبیة. ھذه الحالة یجب على جھة العمل تزوید موظفیھا باأل
ًرا لعدم مناسبتھ لھم، فیجب  نظ ارتداء القناع الطبي عاًما 14إذا تعذر على األطفال دون  •

 ارتداء القناع العادي بدًال منھ. 
، فیجب ارتداء القناع العادي في األماكن العامة  إلزاٌم بارتداء القناع الطبيإذا لم یكن ھناك  •

وفي محیط متاجر البیع ف السیارات واألسواق، مواق التي تحمل الفتة إرشادیة بذلك، مثل 
 متر من المدخل.  10قدرھا   داخل مسافةبالتجزئة المفتوحة 

ًضا على الخدمات التي تستلزم تعامًال جسدیًا مثل العالج الطبیعي أو الرعایة  یسري ذلك أی  •
 وارتیاد الفعالیات التعلیمیة المعتمدة.  الطبیة للساق 

 ، علیھ أن یحمل معھ دائًما تقریًرا طبیًا یجیز ذلك. ناع ألسباب طبیةَمْن یتعذر علیھ ارتداء الق •
 ال الذین لم یرتادوا المدرسة بعد (قبل بدء الدراسة) غیر ملزمین أیًضا بارتداء القناع. األطف •
 

 المنزلي  المكتب/  المنزل  في  العمل
  في المثال  سبیل على ذلك، أمكن متى المنزل  من بالعمل الموظفیھ بالسماح  ة ملزم العمل  جھة • 

 .المكتبي العمل حالة 
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 AHA+L+A معلومات أساسیة :قاعدة
 ؟ AHA+L+A  كیف یمكنني حمایة نفسي واآلخرین من خالل قاعدة  

من خالل  . حتى ال ینتشر فیروس كورونا بشكل خارج عن السیطرة، من الضروري أن یلتزم الجمیع ببعض القواعد المھمة •
، الطبي ارتداء القناع الیوميومراعاة النظافة الصحیة،  وسافة األمان، الحفاظ على م التي تعني(  AHA+L+Aبقاعدة االلتزام 

 . یمكن للمرء حمایة نفسھ واآلخرین)  والتھویة بانتظام، واستخدام تطبیق كورونا
 . ینتشر الفیروس بشكل رئیسي عن طریق الھواء والتحدث عندما ال تكون ھناك مسافة كافیة •

 !التزم بمسافة األمان
 . وھذا یساوي ثالث خطوات تقریبًا. متر 1,5حافظ على مسافة ال تقل عن  لحمایة اآلخرین، •
 .  حتى لو كنت تشعر بأنك بصحة جیدة، فمن الممكن أن یكون لدیك الفیروس في جسمك وتصیب اآلخرین بالعدوى •
 ال عناق وال مصافحة •

   !احرص على مراعاة تدابیر النظافة الصحیة
 . ذراعك والعطس في ثنیة ا السعالیرجى دائمً  •
 . اغسل وعقّم یدیك بانتظام •

 !   أو الطبي الیومي القناع ارتداء على احرص
إصابة   التقاط العدوى أو من ، بشكل أفضل،)قناع الجراحيأو ال FFP2المصمم وفقًا للمواصفة القناع ( طبيیحمي القناع ال •

 . اآلخرین بالعدوى
 .قنعة بتاتًاوعدم تبادل األ الخاص بھمیجب على الجمیع ارتداء القناع  •
وضع القناع في الفرن بدرجة حرارة  مرات بحد أقصى. وبعد كل استخدام یجب  5بعد استخدامھ   الحقًا قم بتغییر األقنعة الطبیة •

 درجة مئویة لمدة ساعة من أجل التعقیم. قد یتعذر غسل األقنعة الطبیة!  80
 درجة مئویة. 60ام في درجة حرارة ال تقل عن بعد كل استخد ة من القماشیجب غسل جمیع األقنعة العادیة المصنوع •
  یجب دائًما تغییر األقنعة التي صارت رطبة في أثناء استخدامھا. •

   !احرص على التھویة
 . دقیقة 20یجب تھویة الغرف المغلقة بانتظام كل  •

  !استخدم التطبیق - تطبیق التحذیر من كورونا
یخبرك التطبیق أیًضا بما یجب  . یخطرك التطبیق عند اتصالك بأشخاص أُصیبوا بالفیروس. تطبیق التحذیر من كورونااستخدم  •

 .  علیك فعلھ بعد ذلك 
 . إذا ثبتت إصابتك بفیروس كورونا، فأدخل ھذا في تطبیقك •
 . یتم حفظ أي بیانات شخصیة ي أنھ الل مجھول، مما یعنیعمل التطبیق بشك •
 
 

https://www.bundesregierung.de/breg-de/themen/corona-warn-app
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 معلومات أساسیة :االشتباه بكورونا 
 ماذا علّي أن أفعل؟ .  أعتقد أنني مصاب بكورونا 

حمى، سعال، التھاب في الحلق، سیالن في األنف، ضیق في  ( إذا كنت تعتقد أنك أُصبت بفیروس كورونا؛ ألن لدیك أعراض  •
ع خِض إخطارك باحتمال إصابتك بالعدوى من خالل تطبیق كورونا، فیمكنك أن تُ  أو تم...) التذوق، صداع، التنفس، فقدان حاسة 

 . نفسك لالختبار لدى طبیب األسرة الخاص بك
إذا أجریت اختباًرا من دون  . اتصل بطبیب األسرة الخاص بك مسبقًا وحدد موعًدا.  االختبار مجاني إذا رأى طبیبك أنھ ضروري •

 .  یف االختبار بنفسكب، فسیتعین علیك دفع تكالطلب الطبی
للبحث عن عیادة في مدینتك   www.coronatestpraxis.deإذا لم یكن لدیك طبیب أسرة، فیمكنك زیارة الموقع اإللكتروني  •

 . توفر اختبار كورونا
 :  الكورونا تباراتمن اخ حالیًا نوعان أساسیان متاحان وجدی •

o  ر اختباPCR )في اختبار ): الكشف عن الفیروسPCR یتم تقییم العینات في . أو حلقك/یتم أخذ مسحة من أنفك و
 .ولكن عادةً ما یستغرق األمر من یوم إلى یوَمین حتى تظھر النتیجة. االختبار دقیق للغایة. المختبر

 عتمد.ویتم تقییمھا في مختبر م ،عن طریق كادر طبي مؤھل PCRیجب إجراء اختبارات 
o  اختبارPoC )اختبار سریع یتم فیھ تقییم عینة المسحة خالل بضع دقائق باستخدام جھاز ): اختبار كورونا السریع

، ویجب إجراؤه عن طریق مقدم خدمة طبیة مخول لھ إجراء اختبار كورونا السریع، ھذا االختبار أقل دقة . اختبار
 االختبار.ویجب علیھ إصدار شھادة ب

 ماذا علّي أن أفعل اآلن؟ :  اإلیجابياختبار كورونا 

تعني   الإیجابیة االختبار ھنا . إذا كانت نتیجة اختبارك إیجابیة لفیروس كورونا، فھذا یعني أنك قد أُصبت بعدوى فیروس كورونا  •
 .أن نتیجة اختبارك جیدة، بل تعني أنھ تم اكتشاف وجود الفیروس لدیك

 اإلبالغ اإللزامي على الجھات الخاصة المقدمة للخدمة أیًضا. یسري  .PCRات الختبار لنتائج اإلیجابیةیجب اإلبالغ عن ا •

الحجر الصحي  ، فیجب علیك الذھاب فوًرا إلى )أو االختبار السریع PCRاختبار (إذا كانت نتیجة اختبار كورونا إیجابیة  •
وبعد ذلك،  . على الفور) منزل أو شقة أو سكن(عیشون معك في المنزل شخاص الذین یعزل جمیع األیجب بعد ذلك . المنزلي

 . علیكم جمیعًا البقاء في المنزل من اآلن فصاعًدا

یمكنك االستمرار في استخدام شرفتك أو تراسك أو حدیقتك الخاصة، ولكن أنت واألشخاص الذین تعیش معھم في نفس المنزل  •
 . فقط

 
 

http://www.coronatestpraxis.de/
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 المعلومات عبر الھاتف؟ /ةالحصول على المساعد مكنني أین ی  

 ھاتف المواطنین في إدارة المقاطعة في شڤیلم  •
 02333/4031449 مساءً  6صباًحا إلى الساعة  8، متاح یومیًا من الساعة 

 ھواتف المواطنین لمدن ھاتینجن وھیردیكھ وڤیتن  •

o مدینة ھاتینجن : 02324/204 4700  
 ظھًرا 12صباًحا إلى   8:30مساًء، الجمعة من  3:30صباًحا إلى  8:30س من من االثنین إلى الخمی

o مدینة ھیردیكھ : 02330/611 350 
  ظھًرا  12صباًحا إلى  8مساًء، الجمعة من   4صباًحا إلى    8من االثنین إلى الخمیس من 

o مدینة ڤیتن:  02302/581 7777 
 مساءً  2صباًحا إلى   8 ، األربعاء والجمعة مناءً مس 4صباًحا إلى   8االثنین والثالثاء والخمیس من 

 خدمة طبیب األسرة عند الطلب •
 116117 

 ھاتف المواطنین لوزارة الصحة في والیة شمال الراین وستفالیا  •
 0211/9119 1001  مساءً  8صباًحا إلى   7، من االثنین إلى الجمعة من 

 خدمة الطب النفسي االجتماعي في مقاطعة إنیبھ رور •
 ) ب كوروناة األزمات النفسیة بسبحالفي (

o بریكرفیلد وإنیبیتال وجیفلسبرج وھاتینجن وشڤیلم وشبروكھوفل:  02336/93 2788 

o ڤیتن وڤیتر وھیردیكھ : 02302/922 264 
 مساءً   4مساًء إلى  2ظھًرا، والخمیس بشكل إضافي من  12صباًحا إلى  8من االثنین إلى الجمعة من  

 GESINE Frauenberatung.ENت خدمة المشورة للسیدا •
 )في حاالت العنف الجسدي والنفسي والمالي والجنسي واألزمات (

o  شڤیلم 02336/475 909 1   
    02302/525 96: ڤیتن

  02324/380 930 50: ھاتینجن
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   المنزلي الصحي  الحجر:  أساسیة معلومات
 كیف یتم الحجر الصحي المنزلي؟  

 

  -لذلك ال تخرج من المنزل . في المنزل على الفور وعدم استقبال أي زیارات بقاءیعني أنھ یجب علیك الالحجر الصحي المنزلي  ●
یمكنك االستمرار في  . تخرج للمشي والتنزه، وال تذھب إلى الملعب، وال تخرج للتسوق وما إلى ذلك، وال تقود سیارتك أیًضا ال

 .عھم فقطنت واألشخاص الذین تعیش ماستخدام شرفتك أو تراسك أو حدیقتك الخاصة، ولكن أ
 . أو مركز الرعایة النھاریة وأبلغ كل األشخاص الذین كنت على اتصال بھم/أبلغ صاحب العمل والمدرسة و •
 .  یجب علیك الخضوع للحجر الصحي المنزلي إذا ثبتت إصابتك بكورونا أو إذا أمر مكتب الصحة بذلك •
أو إذا كان من المحتمل أن تكون مصابًا  ) 19-دكوفی(صبت بفیروس كورونا ستتلقى خطابًا في مظروف أصفر إذا كنت قد أُ  •

 ".  األمر بالمراقبة والعزل فیما یسمى بالحجر الصحي المنزلي" یسمى ھذا الخطاب . بكورونا
ویجب أن یكون في الحجر الصحي بسبب غلق المدرسة أو مركز ) سنة 11من سنة إلى  (سنة   12إذا كان عمر طفلك أقل من  •

 .أحد الوالدین البقاء في المنزل مع الطفل رعایة النھاریة، فیجب على ال
إذا كنَت في الحجر الصحي، فسیتصل بك مكتب الصحة عبر البرید اإللكتروني أو عبر الھاتف إذا لم یكن بإمكانك إرسال رسائل  •

 . يثناء وجودك في الحجر الصحیمكنك االتصال بنفسك بمكتب الصحة عن طریق البرید اإللكتروني أ. البرید اإللكتروني
أخبر  . إذا كنت في حاجة إلى بعض األدویة أو شعرت بأن حالتك سیئة أثناء الحجر الصحي، فاتصل بطبیب األسرة الخاص بك •

 . طبیبك بما تحتاجھ وأنك خاضع للحجر الصحي
 ند الطلب على رقم الھاتفإذا كنت تشعر بأنك مریض للغایة وتحتاج إلى رعایة طبیة عاجلة، فاتصل بالخدمة الطبیة ع •

  116117 . وفي حاالت الطوارئ العاجلة للغایة، اتصل برقم الطوارئ 112 .  قل دائًما أنك خاضع لحجر صحي في
 .المنزل

 .  كنُت في منطقة خطر في الخارج 
 ماذا علّي أن أفعل اآلن؟  

.  الدخول في الحجر الصحيبح ال یتعین علیك حالیًا تم تعطیل العمل بالئحة تنظیم دخول البالد أثناء جائحة كورونا، بحیث أص •
ومع ذلك، ال یزال ھناك التزام باإلبالغ بالنسبة إلى المسافرین وإمكانیة أن یطلب منك مكتب الصحة شھادة تثبت سلبیة االختبار 

 .لدیك
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 «ZURÜCK   «   « عودة « 

 ماذا یحدث لعملي إذا اضطررت إلى الخضوع للحجر الصحي؟ 

استمرار دفع  (ر الصحي، فستستمر في تلقي راتبك من صاحب العمل ن علیك البقاء في الحجكا  إذا:  كقاعدة عامة، یسري ما یلي •
 ).من قانون الحمایة من العدوى 56المادة (أسابیع  6لمدة أقصاھا  )  األجر

ق االستمرار في الحجر الصحي، فإنھ یتم تطبی) عاًما 12أقل من (إذا كان  یتعین علیك أیًضا البقاء في المنزل بسبب وجود طفلك  •
الحق في الحصول على تعویض عن خسارة  . (ھنایمكنك العثور على مزید من المعلومات . أسابیع  6لمدة أقصاھا  في دفع األجر

 )لحمایة من العدوىانون اأ من ق1الفقرة  56الدخل وفقًا للمادة 
في ھذه الحالة، یمكن لصاحب العمل أو یمكنك أنت نفسك إذا كنت تعمل لحسابك الخاص تقدیم طلب للحصول على تعویض من  •

 ." المختصة  )Landschaftsverbandاإلدارة اإلقلیمیة (" خالل 
o  االتصال بـLWL )لیبھ-اإلدارة اإلقلیمیة في وستفالیا ( 

 0800 933 633 97 ) مساءً  8صباًحا إلى   7من االثنین إلى السبت من ( 

 متى ینتھي حجري الصحي؟ 

، فعادةً ما  ...)حمى، سیالن األنف أو فقدان حاسة التذوق،  سعال، التھاب الحلق،(ونا إذا كانت لدیك أعراض نموذجیة لعدوى كور •
 . یجب أن تكون بصحة جیدة قبل یومین من انتھاء الحجر الصحي. أیام من بدء ظھور األعراض 10ینتھي الحجر الصحي بعد 

على أیام  10 بعدالصحي یة، فسینتھي الحجر الخاص بك إیجابیًا ولم تظھر علیك أعراض المرض النموذج PCRإذا كان اختبار  •
 اكتشاف العامل المسبب للمرض ألول مرة.بعد ، أقرب تقدیر

ھذا یعني أن مدة الحجر الصحي لیست ھي نفسھا دائًما  .ال ینتھي الحجر الصحي إال عندما یعطي مكتب الصحة اإلذن بذلك: تنبیھ •
 . للجمیع ویمكن أن تكون أطول أیًضا

وفي جمیع األحوال، ستظل أنت في  . PCRك إیجابیًا، فیجب أن یتبع ذلك اختبار الخاص ب PoCكان اختبار ا إذ: االستثناءات •
 . سلبیة PCRولن ینتھي الحجر الصحي إال إذا كانت نتیجة اختبار . PCRحتى ظھور نتیجة اختبار  الحجر الصحي

 . مالیة كبیرة عقوبات/إذا لم تلتزم بالحجر الصحي وخرجت، فإنك بذلك تعّرض نفسك بذلك لغرامات مالیة: تنبیھ •
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://ifsg-online.de/antrag-schliessung-schulen-und-betreuungseinrichtungen.html
https://www.corona-infektionsschutzgesetz-nrw.lwl.org/de/
https://www.corona-infektionsschutzgesetz-nrw.lwl.org/de/
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 معلومات أساسیة: الئحة الدخول إلى البالد في ظل جائحة كورونا 
 2021ینایر/كانون الثاني  5ھذه الالئحة ساریة اعتباًرا من 

 اطق الخطر. لقد كنُت خارج البالد في إحدى من 
 ماذا عليَّ أن أفعل اآلن؟ 

خالل آخر عشرة   وكانوا مقیمین في إحدى مناطق الخطر ،وستفالیا الراین  شمالیجب على جمیع األشخاص الداخلین إلى والیة  •
من   . وتحتسب ھذه المدة اعتباًرا من الیوم األول للخروجأیام 10أیام قبل دخولھم، أن یذھبوا إلى الحجر الصحي فوًرا لمدة 

 منطقة الخطر.
فیھا خطر اإلصابة بفیروس كورونا كبیًرا. یمكنك االطالع   ویكون منطاق الخطر ھي الدول أو األقالیم الواقعة خارج ألمانیا •

 . .  risikogebiete-19-idhttps://www.rki.de/covدائًما على قائمة محدثة بمناطق الخطر على الرابط 
  48قبل دخولھم إلى البالد بـ  ؛ وذلكورونا وكانت نتیجتھم سلبیةال یسري الحجر الصحي على األشخاص الذین أجروا اختبار ك •

ساعة على أقصى تقدیر بعد  24خالل  أوبعد دخولھم إلى البالد مباشرةً (في إطار اختبار الدخول)   أوساعة بحد أقصى  
 . بالددخولھم إلى ال

 .  ى البالد جًوا بالطائرةیجوز إجراء اختبار كورونا مباشرةً في المطار (اختبار الدخول) للقادمین إل •
 یجب أن تَُسدَّد رسوم ھذه االختبار شخصیًا. •
  بعد خمسة أیام من دخولھم إلى البالد المناطق ذات اإلصابات المرتفعةیجوز إنھاء الحجر الصحي للوافدین والعائدین من أحد  •

 عدم إصابتھم لفیروس كورونا.  . ومن أجل ذلك یلزمھم شھادة طبیة مفادھا28/2/2021على أقرب تقدیر وذلك حتى یوم 
 .وستفالیا الراین شمالیجوز إجراء االختبار الالزم للشھادة عقب خمسة أیام من دخولھم إلى والیة  •

 ؟ قواعد ال   ھذه   تنطبق   ال   من   على 

 سنوات واألشخاص 6فال أقل من المستثنون من ھذه القواعد ھم األط •
o  المتواجدون فقط في منطقة الترانزیت 
o مع كل من بلجیكا ولوكسیمبورج   ساعة في إطار المرور عبر الحدود 24ألقل من  إحدى مناطق السفر الذین كانوا في

 ساعة على أقصى تقدیر. 24وھولندا أو الداخلون إلى ألمانیا لمدة 
o  ساعة على أقصى تقدیر. 48األولى (زوج/ـة أو شریك حیاة أو أطفال) لمدة الذین یزورون أقاربھم من الدرجة 
o  للحدود اضطراًرا ألسباب مھنیة لضرورة نقل بضائع أو سلع. العابرون 
o  اإلقامة في إحدى مناطق الخطر ألسباب مھنیة أو دراسیة أو تدریبیة ویعودون مرة واحدة على األقل  المضطرون إلى

عدوى  لعكس؛ شریطة أن تتوفر وسائل الحمایة من الأو ا وستفالیا الراین شمال م في والیةأسبوعیًا إلى مقر إقامتھ
 في أماكن العمل أو الدراسة أو التدریب. وخطة للنظافة الصحیة 

o  .المنتمون إلى أعضاء الھیئات الدبلوماسیة والقنصلیة 
 

مطیة لفیروس كورونا على ھؤالء األشخاص (السعال، الحمى، في حالة عدم ظھور األعراض النھذه االستثناءات ال تَُطبَّق إال  ولكن:
 ان حاستي الشم والتذوق).الرشح أو فقد

عقب الدخول إلى البالد، یجب على ھؤالء األشخاص إجراء اختبار من أعراض فیروس كورونا خالل عشرة أیام  حالة ظھور أي وفي 
 فیروس كورونا. 

 
 
 
 
 

https://www.rki.de/covid-19-risikogebiete
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أو العائدین من المملكة المتحدة لبریطانیا العظمى وأیرلندا  القواعد الخاصة الساریة على الوافدین  
 لترا، اسكتلندا، ویلز، أیرلندا الشمالیة) وجنوب إفریقیا. الشمالیة (انج 

في المملكة المتحدة  والذین كانوا مقیمین خالل آخر عشرة أیام قبل قدومھم وستفالیا الراین شمالاألشخاص الوافدون إلى والیة  •
ر الصحي عقب وصولھم فوًرا  مى وشمال أیرلندا أو في جمھوریة جنوب إفریقیا، یجب علیھم الذھاب إلى الحجلبریطانیا العظ

 یتم االحتساب اعتباًرا من یوم الخروج من المنطقة المعنیة). (
تب  : مكالرور إنیبھ منطقةیجب على ھؤالء األشخاص التواصل مع الجھات الصحیة المختصة التي یتبعونھا (بالنسبة إلى  •

. ولھذا الغرض  خ الوصول ومكان اإلقامة الحالي الصحة التابع لمنطقة إنیبھ الرور) وتقدیم معلومات حول وصولھم مثل تاری
  یجبالرقمي.  تسجیل الدخولأن تُمأل في حالة عدم ملء وإرسال  في منطقة إنیبھ الرور التي یجب  عبر اإلنترنت استمارةتوجد 

 . الدخول عند  جاھًزا جحالنا الدخول تسجیل تأكید یظل أن
 برید اإللكتروني في حالة وجود مشاكل تقنیة. ھاتفیًا أو عبر ال تقدیم ھذه المعلومات  أیًضا یجوز •
 إخطار مكتب الصحة فوًرا في حال ظھور األعراض النمطیة لعدوى فیروس كورونا. ویجب أیًضا •
إلى الجھة   ن یقدموا أیًضا نتیجة سلبیة الختبار كوروناأ  یجب على الوافدین والعائدین من المملكة المتحدة وجنوب إفریقیا •

أیام من   5ویجب إجراء اختبار جدید لفیروس كورونا بعد  ساعة بعد وصولھم (اختبار الدخول!). 48ل الصحیة المختصة خال
 ). ة السلبیةتأكید النتیجاختبار إال إذا كانت نتیجة ھذا االختبار الثاني سلبیًا ( الوصول. وال ینتھي الحجر الصحي

أیام بعد   10الرشح أو فقدان حاستي الشم والتذوق) خالل  في حالة ظھور األعراض النمطیة لفیروس كورونا (السعال، الحمى، •
 الوصول، یجب إختبار آخر لفیروس كورونا. 

 سنوات. 6ھذه االختبارات اإللزامیة ال تسري على األطفال اقل من  •
 

  أو رانزیتفي مناطق الت العابرین األشخاص  على  جًدا قلیلة حاالت في فقط  صحي اإللزاميالخاصة بالحجر ال االستثناءات سريت
  العالقات  على والحفاظ والنظام العامة والسالمة  الصحیة الرعایة على  للحفاظ ضروریة المھنیة أنشطتھم تكون الذین األشخاص
 .ذلك إلى  وما والقنصلیة الدبلوماسیة

 
 

 

 
 الناشر  

 )Ennepe-Ruhr-Kreis(ر مقاطعة إنیبھ رو
 رئیس المقاطعة 

Hauptstraße 92, 58332 Schwelm 
kreis.de-www.en   

 
 لرقم  ا أو االتصال بنا ھاتفیًا على  ki-corona@en-kreis.de إذا لم تعد ترغب في تلقي ھذه النشرة اإلخباریة الخاصة، فیرجى إرسال برید إلكتروني إلى

02336 / 93-2778. 
 :االتصال

 ورمركز االندماج البلدي في مقاطعة إنیبھ ر
  kreis.de-coronainfo@en-ki: البرید اإللكتروني
   integrationszentrum.html-naleshttp://www.enkreis.de/bildungintegration/kommu: الموقع اإللكتروني

 یتم تمویل مركز االندماج البلدي من قِبل
 

 

 شمال   والیة في والتعلیم ةالمدرس وزارة
 وستفالیا  الراین

  والالجئین واألسرة األطفال وزارة
  الراین  شمال والیة في  واالندماج

 وستفالیا 

http://www.en-kreis.de/
mailto:ki-coronainfo@en-kreis.de
mailto:ki-coronainfo@en-kreis.de
mailto:ki-coronainfo@en-kreis.de
mailto:ki-coronainfo@en-kreis.de
http://www.enkreis.de/bildungintegration/kommunales-integrationszentrum.html
https://www.mkffi.nrw/ministerium-fuer-kinder-familie-fluechtlinge-und-integration�
https://www.schulministerium.nrw.de/�
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