العربية

معلومات مهمة للعائدين من السفر من خارج البالد

-

يمكن للعائدين من السفر من خارج البالد الخضوع لفحص غير إلزامي لفيروس كورونا مجا ًنا ،خالل  27ساعة من
الوصول.

-

ُتطبق لوائح أش ّد صرامة على العائدين من مناطق الخطر :حيث ينطبق إلزام قانوني بالخضوع للفحص.

-

يجب على القادمين من مناطق الخطر ،إما الخضوع للفحص قبل السفر إلى ألمانيا بمدة  84ساعة أو خالل  27ساعة من
الوصول ،وذلك بموجب قانون الحماية من العدوى.

-

وحتى ظهور نتيجة الفحص ،يجب على العائد من السفر االلتزام بالحجر المنزلي ،ويُفضّل لهم التواصل مع مكتب الصحة
على البريد اإللكتروني .infektionsschutz@kreis-ni.de

-

إذا ظهرت أعراض تشير إلى اإلصابة بفيروس كورونا خالل  48يومًا من دخول العائدين من السفر إلى البالد ،فيجب
عليهم االلتزام بالحجر المنزلي على الفور .كما يجب عليهم إبالغ مكتب الصحة على الفور
(.)infektionsschutz@kreis-ni.de

-

إذا ظهرت أعراض تشير إلى اإلصابة بفيروس كورونا خالل  48يومًا من دخول العائدين من السفر من مناطق الخطر
إلى البالد ،على الرغم من أن نتائج الفحص جاءت سلبية ،فيجب عليهم االلتزام بالحجر المنزلي وإبالغ مكتب الصحة على
الفور (.)infektionsschutz@kreis-ni.de

-

ينطبق ما يلي على الفحوصات اإللزامية واالختيارية على حد سواءُ :تجرى الفحوصات -بعد الدخول إلى البالد -على يد
األطباء المقيمين أو بواسطة مراكز الفحوصات التي تديرها جمعيات التأمين الصحي القانوني .وقد وضعت جمعية
ساكسونيا السفلى لجمعيات التأمين الصحي القانوني ( )KVNنظامًا إلجراء فحوصات فيروس كورونا
( .)www.kvn.de/coronatestتنصح إدارة المقاطعة المسافرين العائدين من الخارج ،والمقيمين في مقاطعة
نينبورج ،اختيار "مكتب مقاطعة فردن" عند البوابة ،وذلك لتحديد موعد في مركز فحوصات نينبورج .وال يلزم وجود
إحالة من طبيب مقيم.

-

يمكنك في حالة السفر ً
جوا الخضوع للفحص مجا ًنا في أحد مراكز الفحوصات الموجودة في المطارات المستقلة مباشر ًة
ودون الحاجة لتحديد موعد مُسبق.

-

أما العائدين من السفر بوسيلة أخرى غير السفر ً
جوا ،فيُطلب منهم تحديد موعد مع طبيب العائلة أو مع مركز الفحوصات
التابع لجمعية التأمين الصحي القانوني مباشر ًة.

-

وتناشد إدارة المقاطعة بشكل خاص العائدين للسفر ،على الرغم من نتيجة الفحص السلبية ،لمواصلة تطبيق متطلبات
التباعد الجسدي وتدابير النظافة الشخصية ،وكذلك ارتداء الكمامات على محمل الجد.
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مكتب صحة نينبورج
Triemerstraße 17
31582 Nienburg

هاتف96974052-099 :
تليفاكس96974052-099 :
البريد اإللكترونيinfektionsschutz@kreis-ni.de :
المصدر :دائرة مقاطعة نينبورج/فيزر
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