تعليمات للمسافرين القادمين والعائدين لمقاطعة شليزفيغ هولشتاين

مايتوجب على المسافرين مراعاته؟
ينصح عموما بسبب انتشار جائحة كورونا وعندعودة المسافرين من الخارج وبغض النظر من أي وجهة ،االتصال بدائرة الصحه المحليه للتأكد ان كانت هناك حاجة
ألتخاذ المزيد من التدابير.
من المهم أن تتحقق قبل السفر ما إذا كنت قاد ًما من منطقة تعد منطقة خطر في تاريخ دخولك البلد .
يمكن العثور على مناطق الخطر المحلية واالستثناءات على موقع الويب الخاص بوزارة الصحه
))www.schleswig-holstein.de/msgjfs
www.rki.de).مناطق الخطر الخارجيه مدونه على موقع الويب الخاص بمعهد روبرت كوخ(
تطبق اللوائح التالية عليهم وبصوره الزاميه :

الذهاب مباشرة إلى المنزل أو أي سكن مناسب آخر.
االتصال بدائرة الصحة المحلية وأبالغهم بالرحلة.
عند ظهوراعراض تدل على العدوى بفيروس كورونا  ،يرجى االتصال بدائرة الصحة المحليه على الفور.
البقاء في الحجر الصحي في المنزل أو في سكن مناسب لمدة  ٤١يو ًما .خالل هذا الوقت  ،ال يتم استقبال زيارة أي من
األشخاص الذين ال ينتمون إلى السكن خالل هذه الفتره .
أو……
كبديل للحجر الصحي  ،يمكن إجراء اختبار فيروس كورونا  .إذا كانت نتيجة االختبار الحاليه سلبية (ال تزيد عن  14ساعة)  ،يمكن ترك الحجر
مبكرا .إذا قمت بالفعل بإجراء مثل هذا االختبار السلبي في الخارج  ،فال تنطبق عليه التعليمات المذكورة أعاله.
الصحي
ً
يجب االحتفاظ بنتيجة االختبار لمدة  41يو ًما وتقديمها عند الطلب.
يسري التزام الحجر الصحي حتى تتوفر نتيجة اختبار سلبية
يمكن العثور على مزيد من المعلومات وتفاصيل االتصال بالدوائر الصحية المحلية هنا :
www.schleswig-holstein.de/coronavirus-einreise

في حالة انتهاك تدابير الحماية الصحيه  ،ووف ًقا للمادة  3من قانون الدولة بشأن تدابير الحجر الصحي،يتم فرض الغرامات التاليه:

مخالفه

غرامات ماليه

إذا قمت بكسر قاعدة الحجر الصحي لمدة  41يو ًما في منزلك أو في مكان إقامة مناسب آخر عند الدخول أو العودة من
منطقة الخطر…

10.000 € - 500 €

إذا لم تذهب مباشرة إلى منزلك أو أي سكن مناسب آخر عند الدخول أو العودة من منطقة الخطر ...

3.000 € - 150 €

زائرا بعد الدخول أو العودة من منطقة الخطر ،على الرغم من من لوائح الحجر الصحي...
إذا استقبلت
ً

5.000 € - 300 €

فورا بعد الدخول أو العودة من منطقة الخطر…
إذا لم تقم بإبالغ الدائرة الصحية المختصة أو لم تقم بإبالغها ً

2.000 € - 150 €

إذا لم تترك والية شليسفيغ هولشتاين مباشرة أثناء عبورالواليه عند السفر من منطقة الخطر ...

3.000 € - 150 €

إذا كنت تعاني من أعراض فيروس كورونا بعد وصولك أو عودتك وال تبلغ الدوائر الصحية أو ال تبلغ على الفور  ،حتى
إذا ظهرت األعراض بعد ذلك ...

3.000 € - 300 €

