
  

  معلومات حول كورونا 08/2021  
  11رقم  

  

   كورونا فیروس بشأن الحالیة  القواعد
 17/9/2021حتى  23/8/2021سري من ت

 

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

 ھذه المعلومات ال تمثل صیغة ملزمة قانونًا. 
 

 قواعد الحمایة من كورونا في والیة شمال الراین وستفالیا 

 نا نظرة عامة على القواعد الحالیة وفقًا للوائح الحمایة من كورو 

 معلومات أساسیة 

   AHA + L + A بقاعدة بااللتزام نفسك مِ اح
 االختبار  وطرق بكورونا االشتباه

 إنیبھ رورالمساعدة/خدمات المعلومات في مقاطعة 
 المنزلي  الصحي الحجر

 اآلن؟ أفعل أن عليَّ  ماذا. الخطر مناطق إحدى في البالد خارج كنتُ 
 التطعیم؟ عملیة تسري وكیف ،للتطعیم موعد على سیحصل الذي نمَ : كورونا من الحمایة تطعیم

 من المعلومات من جھات رسمیة   مزید 
 معلومات عن كورونا من مقاطعة إنیبھ رور •

www.enkreis.de 
 صفحات خاصة بشأن كورونا من والیة شمال الراین وستفالیا •

www.land.nrw 
 راین وستفالیاوزارة الصحة في والیة شمال ال  •

www.mags.nrw 
ض االندماج   •  ) معلومات عن كورونا بعدة لغات(مفوَّ

www.integrationsbeauftragte.de 
 تحادیةالحكومة اال •

www.bundesregierung.de 
 )BMG(وزارة الصحة االتحادیة  •

www.bundesgesundheitsministerium.de 
 ) BZgA(دي للتوعیة الصحیة المركز االتحا •

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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 وفقًا للوائح الحمایة من كورونا  نظرة عامة على القواعد الحالیة

 " 3G"قاعدة 
؛ وذلك  35تشتمل على عدة مستویات لمعدل اإلصابات، بل تم االكتفاء باالحتكام إلى قیمة محددة لمعدل اإلصابات وھي  لم تعد الئحة الحمایة من كورونا الجدیدة

  35أیام للقیمة   7إال في تجاوز معدل اإلصابات لمدة  " الجدیدة3Gتسري "قاعدة  ، اللى ذلك للقرارات المشتركة الساریة على االتحاد والوالیات كافة. وبناًء عوفقًا 
 " تسري على الوالیة كافة. 3Gالحضریة. أما إذا تجاوز المتوسط اإلقلیمي ھذه القیمة، فإن "قاعدة سواًء في إحدى المقاطعات أو المدن 

والعروض لكل من الحاصلین على الجرعات الكاملة للقاح وللمتعافین. أما اآلخرون من غیر ھذه الفئة  جمیع المؤسسات  " على جواز إعادة فتح3Gوتنص "قاعدة 
 أو أعلى من ذلك.  35إذا كان مستوى معدل اإلصابات   من أجل الحضور إلى مناسبات/جھات خدمیة محددة فیلزمھم إثبات النتیجة السلبیة الختبار فیروس كورونا

 

 عین نقدیمھا من جانب الحاصلین على اللقاح والمتعافین؟ اإلثباتات التي یتما ھي 

على سبیل المثال الدفتر األصفر الخاص بالتطعیمات أو شھادة تطعیم   –بحصولھا على الجرعات الكاملة من اللقاح   یجب على الحاصلین على اللقاح تقدیم شھادة تفید
یلزم   JohnsonJohnson &یوًما من تاریخ الحصول علیھ. وباستثناء لقاح   14ال یقل عن فیجب أن یمر علیھ ما   أما التطعیم ذو الجرعة الواحدة  رقمیة.

 دائًما الحصول على جرعتین من التطعیم.

تتجاوز   یوًما على األقل ولم  28؛ شریطة أن یكون قد مرَّ علیھا (أو أي إثبات بشأن أي حمض نووي آخر) PCRأما المتعافون فیلزمھم إثبات نتیجة إیجابیة الختبار  
 ستة شھور. 

بفیروس كورونا مثل ضیق التنفس والسعال والحمى وفقدان حاسة الشم  وفي كلتا الفئتین یسري ما یلي: یشترط أیًضا عدم وجود أي أعراض دالة على إصابة محتملة  
 أو حاسة التذوق. 

 یعتبر كل من الحاصلین على اللقاح والمتعافین محصنین.

 ختبار كورونا الذي یتعین عليَّ إجراءه؟ بصفتي شخًصا غیر محصن ما ھو ا

 من أجل ما یلي:  ساعة) 48اختبار سریع للمستضدات ذو نتیجة سلبیة (لم یمر علیھ أكثر من یلزم إجراء 

 المناسبات والتجمعات في األماكن المغلقة، •
 ممارسة الریاضة في األماكن المغلقة، •
 باستثناء مجرد إحضار األطعمة والمشروبات)، مغلقة إلخ (ومقاصف الشركات والمدارس الموجودة في أماكن المطاعم  •
 الخدمات ذات الصلة بالجسم (مثل العنایة بالشعر، التجمیل، العنایة بالجسم ..)، •
راإلقامة (مثل الفنادق، المعسكرات، ...)،  • ذلك عقب أربعة  حیث یجب على األشخاص غیر المحصنین تقدیم إثبات یفید سلبیة نتیجة االختبار عند السفر ویَُكرَّ

 أیام أخرى،
، إذا تعذر ضمان  شخص)  2500الفعالیات الكبرى (الفعالیات الریاضیة، الحفالت الموسیقیة، المھرجانات الموسیقیة) في األماكن المفتوحة (اعتباًرا من   •

(من ضمنھم الحاصلین على اللقاح   25,000م عن أما في حالة المناسبات الكبرى فیجوز حضور الجماھیر شریطة أال یزید عددھ   االحتفاظ بإجراء التباعد.
  5000% من مقدار ھذه السعة اعتباًرا من حضور 50، فیجاوز إضافة ما ال یزید عن فرد 5000وإذا كانت السعة القصوى العادیة تتجاوز   .والمتعافین)

 شخص. 
 

أجل حضور المناسبات والفعالیات الخدمیة التي یزید فیھا خطر انتقال العدوى،  من  ساعة) 48(شریطة أال یمر علیھا أكثر من  PCRیلزم إثبات سلبیة نتیجة اختبار 
 مثل: 
 األندیة، المراقص، الحفالت الراقصة، •
 الحفالت الخاصة الراقصة، •
 خدمات الجنسیة والمرسسات المماثلة لھا.ال •
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 الحمایة الخاصة للمستشفیات والمؤسسات األخرى 

 
 في المؤسسات التالیة بغض النظر عن معدل العدوى فیھا.  3G. ومن ثَمَّ تسري قاعدة ر عرضة للخطرتتوفر الحمایة بشكل خاص للفئات األكث 

(اختبار سریع   سلبیة اختبار ویجب على زوار ھذه المؤسسات أن یكونوا إما من الحاصلین على الجرعات الكاملة من اللقاح أو المتعافین أو ذوي نتیجة 
 ساعة).  48ثر من للمستضدات، شریطة أال یمر علیھ أك

 المستشفیات  •
 دور المسنین ودور الرعایة  •
 األشكال الخاصة للسكن التي توفر المساعدة على االندماج والمؤسسات المماثلة  •
 مؤسسات المساعدات االجتماعیة التي توفر اإلقامة الداخلیة  •
 المساكن الجماعیة لالجئین.  •
 

 األصغر سنًا شھادة إجراء االحتبار للتالمیذ واألطفال 

 
 بناًء على مشاركتھم في االختبارات المدرسیة اإللزامیة یعتبر أطفال وشباب المدارس أشخاًصا خاضعین لالختبار. •
وبالنسبة إلى األطفال والشباب أقل من عمر  تكون بدیًال عن شھادة التحصین أو إجراء االختبار. ، فإن شھادة المنزل  عاًما  16أما التالمیذ اعتباًرا من عمر  •

 فإنھم یُعدوا من التالمیذ نظًرا لفئتھم العمریة وال یحتاجون إلى شھادة التحصین أو إجراء االختبار وال إلى شھادة المدرسة.  اعامً  16
نفس معاملة األشخاص لالختبار بشكل عام وال یخضعون    أما األطفال حتى عمر الدخول إلى المدرسة فال یحتاجون إلى اختبار فیروس كورونا. ویُعاملوا •

 ود الوصول. لقی
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 االرتداء اإللزامي للكمامة یظل قائًما 
 االرتداء اإللزامي للكمامات الطبیة (الكمامات الجراحیة) یظل قائًما في األماكن التالیة: 

 في مواصالت النقل العامة (الحافلة، الترام، الطائرة، ..)، •
 ،في محال البیع بالتجزئة  •
 في األماكن المغلقة المكتظة بالجمھور، •
 ،وابیر االنتظار وأكشاك البیع في ط •
 ،زائر 2500في الفعالیات الریاضیة والثقافیة وغیرھا من الفعالیات المقامة في األماكن الخارجیة بحضور أكثر من  •
 داخل المباني المدرسیة والغرفة المغلقة األخرى التابعة لالستخدام المدرسي.  •
 

 ائیة محددة، منھا على سبیل المثال: یجوز االستغناء عن ارتداء الكمامة في ظل ظروف استثن 
 
 في األماكن الخاصة في حالة التجمعات الخاصة فقط، •
قاء على الموظفین المحصنین أو اجتماع الموظفین المحصنین أو  أو اقتصار الل متر 1.5عند العمل في أماكن مغلقة ومركبات إذا تسنى اتباع التباعد بمسافة  •

 (ماعدا األعمال ذات االنبعاثات العالیة من الھباء الجوي)، الثابتة أو في الفرق الثابتة فقطالخاضعین لالختبار في أماكن العمل 
 متر أو إقامة حواجز قائمة، 1,5ذات أماكن الجلوس أو الوقوف الثابتة إذا تسنى االلتزام بالتباعد بین الموائد لمسافة   في المطاعم  •
لمناسبات الراقصة بما في ذلك الحفالت الخاصة الراقصة، إذا اقتصر الحضور على األشخاص  وكذلك ا في األندیة والمراقص والمؤسسات المماثلة •

 المحصنین أو الحاصلین على اللقاح،
من  متر أو كان جمیع الحاضرین  1.5؛ إذا تسنى االلتزام بالتباعد لمسافة  في المؤسسات التعلیمیة والثقافیة والمناسبات ذات أماكن الجلوس أو الوقوف الثابتة  •

 المحصنین أو الخاضعین لالختبار،
 عند االضطرار إلى تناول األطعمة والمشروبات، •
 عند التواصل مع األشخاص الصم أو ضعاف السمع، •
 ،عند ممارسة الریاضة أو عزف الموسیقى •
 عند الغناء إذا اقتصرت المشاركة على األشخاص المحصنین أو الخاضعین لالختبار، •
في حالة عروض األطفال والشباب وكذلك في حالة عروض األطفال مع مشاركة   مشارًكا 20ماكن المغلقة لعدد یصل إلى عند العروض الجماعیة في األ •

 الوالدین،
المقدمة من شركات عامة وخاصة تابعة لرعایة األطفال   في حالة الرحالت السیاحیة بالحافلة ورحالت االستجمام سواًء لألطفال أو الشباب أو العائالت  •

 وذات أماكن جلوس ثابتة، إذا كان جمیع المشاركین من المحصنین أو الخاضعین لالختبار، والشباب
 وخدمة اإلنقاذ والحمایة من الكوارث، في حالة االستعانة بقوات األمن ورجال اإلطفاء •
 وغیرھا، •
 
 

 المستثنون من االرتداء اإللزامي للكمامة ھم: 
 . یلزم إثبات وجود أسباب طبیة بموجب شھادة طبیة واجبة التقدیم عند الطلب. سباب طبیةاألشخاص الذین یتعذر علیھم ارتداء الكمامة أل •
 األطفال حتى سن الدخول إلى المدرسة.  •
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 AHA+L+Aقاعدة :  معلومات أساسیة
 ؟ AHA+L+A  كیف یمكنني حمایة نفسي واآلخرین من خالل قاعدة  

الض • من  السیطرة،  عن  خارج  بشكل  كورونا  فیروس  ینتشر  ال  المھمةحتى  القواعد  ببعض  الجمیع  یلتزم  أن  خالل .  روري  من 
النظافة الصحیة،  والحفاظ على مسافة األمان،    التي تعني(   AHA+L+Aبقاعدة  االلتزام   الیوميومراعاة  القناع  ، الطبي  ارتداء 

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

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

 ! مراعاة تدابیر النظافة الصحیة
 . یرجى دائًما السعال والعطس في ثنیة ذراعك •
 . یك بانتظاماغسل وعقّم یدَ  •

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

 . اآلخرین بالعدوى
 .وعدم تبادل األقنعة بتاتًا یجب على الجمیع ارتداء القناع الخاص بھم •
وضع القناع في الفرن بدرجة حرارة یجب    ، مرات بحد أقصى. وبعد كل استخدام  5  ابعد استخدامھ  الحقًا  قم بتغییر األقنعة الطبیة •

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

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

 !  طبیق التحذیر من كورونات -م التطبیق ااستخد
یخبرك التطبیق أیًضا بما یجب  . یخطرك التطبیق عند اتصالك بأشخاص أُصیبوا بالفیروس. تطبیق التحذیر من كورونااستخدم  •

 .  علیك فعلھ بعد ذلك 
 . ل ھذا في تطبیقككورونا، فأدخِ  إذا ثبتت إصابتك بفیروس •
 . ما یعني أنھ ال یتم حفظ أي بیانات شخصیة ؛یعمل التطبیق بشكل مجھول •
 
 

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

أعراضً  • لدیك  بفیروس كورونا؛ ألن  أُصبت  أنك  تعتقد  الحلق، سیالن في األنف، ضیق في  حمى، سعا(  اإذا كنت  التھاب في  ل، 
فقدان حاسة بالع...)  التذوق، صداع،  التنفس،  إصابتك  باحتمال  إخطارك  تم  فأو  تطبیق كورونا،  األفضلدوى من خالل  أن    من 

 .مباشرةً  ع نفسك لالختبار لدى طبیب األسرة الخاص بكخِض تُ 
 . وحدد موعًدا اتصل بطبیب األسرة الخاص بك مسبقًا. االختبار مجاني •

 اختبار كورونا السریع؟  ما ھو

 :  من اختبارات الكورونا ا نوعان أساسیان متاحانحالی�  وجدی •
o    اختبارPCR  )في اختبار  ):  الكشف عن الفیروسPCR  یتم تقییم العینات في  .  أو حلقك/یتم أخذ مسحة من أنفك و

 .من یوم إلى یوَمین حتى تظھر النتیجةولكن عادةً ما یستغرق األمر  ،االختبار دقیق للغایة. المختبر
o   اختبارPoC  )السریع باستخدام جھاز ):  اختبار كورونا  دقائق  المسحة خالل بضع  تقییم عینة  فیھ  یتم  اختبار سریع 

أقل دقةً .  اختبار السریعھذا االختبار  لھ إجراء اختبار كورونا  إجراؤه عن طریق مقدم خدمة طبیة مخول  ، ، ویجب 
 شھادة باالختبار.ویجب علیھ إصدار 

السریع مجانً  • الذي  والصیدلیات  وفي بعض عیادات األطباء  مراكز االختبارا في  یمكن إجراء اختبار كورونا  المكان  . ویُصدر 
للتأكد منھا،    PCRسیتم إجراء اختبار  فإذا كانت نتیجة االختبار السریع إیجابیة،  ا.  ی�ا أو إلكترونی� أُجرَي فیھ االختبار النتیجة ورق

حتى یتم التأكد. وال ینتھي الحجر الصحي مرة أخرى إال في حالة سلبیة    وفي ھذه الحالة یجب االلتزام بالحجر الصحي فوًرا
 .PCRاختبار 

 .  یجب على الطالب المشاركة في اختبار كورونا السریع في المدرسة •

 استغلوا ھذه الفرصة!  قل.ا على األبار سریع مجاني مرة واحدة أسبوعی� یمكن لجمیع المواطنین إجراء اخت •

. ھذه الرور إنیبھالموقع اإللكتروني لدائرة وذلك على  یمكنك االطالع على األماكن الحالیة المتاح فیھا اختبار كورونا السریع  •
 .الرور إنیبھدائرة تطبیق األماكن مسجلة أیًضا على 

 ماذا علّي أن أفعل اآلن؟ :  اختبار كورونا اإلیجابي

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

إیجابیة   • كورونا  اختبار  نتیجة  كانت  السریع  PCRاختبار  (إذا  االختبار  فی)أو  إلى  ،  فوًرا  الذھاب  علیك  الصحي جب  الحجر 
المنزل  .  المنزلي الذین یعیشون معك في  الفور)  منزل أو شقة أو سكن(یجب بعد ذلك عزل جمیع األشخاص  وبعد ذلك، .  على 

 . علیكم جمیعًا البقاء في المنزل من اآلن فصاعًدا

أو تراسك أو حدیقتك الخاصة، ولكن أنت واألشخاص الذین تعیش معھم في نفس المنزل یمكنك االستمرار في استخدام شرفتك  •
 . فقط
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 رور  إنیبھ مقاطعة في  المعلومات خدمات /المساعدة:  أساسیة معلومات

 المعلومات عبر الھاتف؟ /أین یمكنني الحصول على المساعدة

 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  8:30من االثنین إلى الخمیس من 

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

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

 خدمة طبیب األسرة عند الطلب •
 116117 

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

 خدمة الطب النفسي االجتماعي في مقاطعة إنیبھ رور •
 ) في حالة األزمات النفسیة بسبب كورونا(

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.ENخدمة المشورة للسیدات  •
 )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؟  

   .یجب علیك الخضوع للحجر الصحي المنزلي إذا ثبتت إصابتك بكورونا أو إذا أمر مكتب الصحة بذلك  •
  -لذلك ال تخرج من المنزل . بقاء في المنزل على الفور وعدم استقبال أي زیاراتالحجر الصحي المنزلي یعني أنھ یجب علیك ال ●
یمكنك االستمرار في  . د سیارتك أیًضاقُ تخرج للمشي والتنزه، وال تذھب إلى الملعب، وال تخرج للتسوق وما إلى ذلك، وال تَ  الو

 .تعیش معھم فقطاستخدام شرفتك أو تراسك أو حدیقتك الخاصة، ولكن أنت واألشخاص الذین 
 . غ كل األشخاص الذین كنت على اتصال بھمأو مركز الرعایة النھاریة وأبلِ /غ صاحب العمل والمدرسة وأبلِ  •
  
ین البقاء ، فیجب على أحد الوالدَ أن یكون في الحجر الصحيویجب    ،)سنة  11من سنة إلى  (سنة    12إذا كان عمر طفلك أقل من   •

 . في المنزل مع الطفل 

الحجر الصحي، فسیتصل بك مكتب الصحة عبر البرید اإللكتروني أو عبر الھاتف إذا لم یكن بإمكانك إرسال رسائل إذا كنَت في   •
 . یمكنك االتصال بنفسك بمكتب الصحة عن طریق البرید اإللكتروني أثناء وجودك في الحجر الصحي. البرید اإللكتروني

أو شعرت بأن حالتك سیئة أثناء الحجر الصحي، فاتصل بطبیب    حيفي أثناء الحجر الص  إذا كنت في حاجة إلى بعض األدویة •
 .خاضع للحجر الصحي أیًضا بأنكر طبیبك أخبِ . األسرة الخاص بك

الھاتف • رقم  على  الطلب  عند  الطبیة  بالخدمة  فاتصل  عاجلة،  طبیة  رعایة  إلى  وتحتاج  للغایة  مریض  بأنك  تشعر  كنت   إذا 
   116117  .للغایة، اتصل برقم الطوارئ    وفي حاالت الطوارئ العاجلة  112  . قل دائًما أنك خاضع لحجر صحي في

 .المنزل
 

 ماذا یحدث لعملي إذا اضطررت إلى الخضوع للحجر الصحي؟ 

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

في الحجر الصحي، فإنھ یتم تطبیق االستمرار )  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  6في دفع األجر لمدة أقصاھا  

 )أ من قانون الحمایة من العدوى1الفقرة  56الدخل وفقًا للمادة 

 متى ینتھي حجري الصحي؟ 

، فعادةً ما ...)الن األنف أو فقدان حاسة التذوق،لق، حمى، سیسعال، التھاب الح(إذا كانت لدیك أعراض نموذجیة لعدوى كورونا  •
 . ین من انتھاء الحجر الصحيیجب أن تكون بصحة جیدة قبل یومَ . أیام من بدء ظھور األعراض 10ینتھي الحجر الصحي بعد 

على أیام  10صحي بعد ا ولم تظھر علیك أعراض المرض النموذجیة، فسینتھي الحجر البك إیجابی�  الخاص PCRإذا كان اختبار  •
 اكتشاف العامل المسبب للمرض ألول مرة.أقرب تقدیر، بعد 

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  . PCRا، فیجب أن یتبع ذلك اختبار اص بك إیجابی� الخ PoCإذا كان اختبار : االستثناءات •
 . سلبیة PCRولن ینتھي الحجر الصحي إال إذا كانت نتیجة اختبار . PCRحتى ظھور نتیجة اختبار  الحجر الصحي

 
 

https://ifsg-online.de/antrag-schliessung-schulen-und-betreuungseinrichtungen.html
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 معلومات أساسیة: الئحة الدخول إلى البالد في ظل جائحة كورونا 
 للدخول إلى البالد في ظل جائحة كورونا الالئحة االتحادیة 

 ماذا عليَّ أن أفعل اآلن؟   لقد كنُت خارج البالد. 

 
  1. واعتباًرا من 2021أغسطس/آب  1اإلصدار الجدید من الئحة الدخول إلى البالد في ظل جائحة كورونا تسري اعتباًرا من یوم 

 تسري المستجدات التالیة مع غیرھا:  2021أغسطس/آب 
 یقتصر تصنیف مناطق الخطر على فئتین ھما: 2021أغسطس/آب   1ن یوم اعتباًرا م •

 ومناطق ذات فیروس متحور. ویُلغَى تصنیف مناطق الخطورة "البسیطة". مناطق عالیة الخطورة
  مالشتقدیم إثبات بشأن الحصول على اللقاح أو التعافي ىأو الخضوع لالختبار من جانب جمیع العائدین الوافدین إلى والیة یجب  •

أو غیر  ضروري سواًء كانوا مقیمینعاًما. ھذا اإلجراء  12أغسطس؛ وذلك اعتباًرا من عمر   1بدًءا من یوم  وستفالیا الراین
 في منطقة شدیدة الخطورة أو منطقة ذات فیروس متحور.  مقیمین

ساعة   72ات المستضدات) أو ساعة على أقصى تقدیر (في حالة اختبار 48أن تشیر شھادة االختبار إلى أنھا صدرت منذ یجب  •
)PCR.(  ویُحتَكم إلى تاریخ الدخول إلى البالد عند احتساب ھذه المدد الزمنیة. أما في حالة الوفود من مناطق ذات فیروس

 ساعة.  24إلى  المستضدات تقلمتحور فإن المدة المخصصة الختبارات 
من جانب األشخاص الذي كانوا   وتقدیم اإلثبات والحجر الصحي االلتزام باإلجراءات اإللزامیة الخاصة المتعلقة بالتسجیلیجب  •

خالل األیام العشرة   مقیمین في إحدى المناطق المصنفة ضمن المناطق ذات الخطورة الشدیدة أو المناطق ذات الفیروس المتحور
وبدًال من ذلك یجوز ملء . www.reiseanmeldung.deقبل قدومھم. یتم التسجیل وتقدیم اإلثباتات عبر الرابط  األخیرة

POST Solutions GmbH, -Deutsche Post E. ویحب أن تُرَسل ھذه االستمارة إلى العنوان التالي: استمارة ورقیة
69990 Mannheim . 

بالحجر الصحي المنزلي  المتحور االلتزام  یجب على الوافدین من إحدى المناطق ذات الخطورة الشدیدة أو المناطق ذات الفیروس •
 عقب وصولھم مباشرةً.

على األقل، أما في حالة الوفود من  أیام   10في حالة الوفود من إحدى المناطق ذات الخطورة الشدیدة تبلغ مدة الحجر الصحي   •
 یوًما. 14إحدى المناطق ذات الفیروس المتحور فإن مدة الحجر الصحي تبلغ على األقل 

ایام من بعد  5المناطق ذات الخطورة الشدیدة ال یجوز إجراء االختبار الثاني المؤكد لسلبیة النتیجة قبل ة الوفود من إحدى في حال •
أیام في حالة الوفود من   5ن الحجر الصحي الخاص بھم ینتھي تلقائیًا عقب فإ عاًما  12الوفود. أما بالنسبة إلى األطفال حتى عمر 

 .رة الشدیدةإحدى المناطق ذات الخطو
یوًما على أي حال؛ وذلك عقب اإلقامة في إحدى المناطق ذات الفیروس المتحور. وال یجوز   14ال تقل مدة الحجر الصحي عن  •

تسري  المنطقة في أثناء مدة الحجر الصحي،  ار الثاني المؤكد لسلبیة النتیجة. استثناء: في حالة انخفاض تصنیفإجراء االختب
 صحي الساریة على الفئة التي صارت المنطقة منھا. الحجر ال فوًرا قواعد 

إضافةً إلى ذلك یجب مراعاة واجب إجراء االختبار للعائدین من العطالت: یسري واجب إجراء االختبار على األشخاص الذین   •
 یغیبون عن العمل لمدة خمسة أیام عمل أو أطول بسبب العطلة أو اإلجازة التعویضیة.

المث الجزئي/العمل في وردیات ویأخذ  من یع  ،لافعلى سبیل  العمل  یوًما واحًدا في األسبوع بسبب  فإنھ   افي ھذ  عطلةمل  الیوم، 
كامل   عمل  أسبوع  لمدة  العمل  عن  الشخص  غاب  كلما  یصبح الزًما  االختبار  إجراء  أن  یعني  وھذا  القاعدة.  لھذه  أیًضا  یخضع 

 "بسبب اإلجازة". 
یر عندما  االختبار  إجراء  وجوب  ینتفي  العمل  بینما  أو  الوردیات  بنظام  العمل  أو  المرض  إلى  مثًال  الغیاب  المنزلجع  أو   من 

 العمل أو ما شابھ.  رحالت
 ن أخذوا التطعیم الكامل أو المتعافین.فإن واجب إجراء االختبار ھذا ال یسري على مَ  ،كما ھو الحال في جمیع المجاالت األخرى

http://www.reiseanmeldung.de/
https://www.bundesgesundheitsministerium.de/fileadmin/Dateien/3_Downloads/C/Coronavirus/Infoblatt/2021/DEU.pdf
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 معلومات أساسیة: التطعیم ضد فیروس كورونا 

 ؟ وكیف یمكنني حجز موعد   ، ن الذي سیحصل على موعد للتطعیم مَ 

عاًما وما فوق یجوز لھ التوجھ إلى مركز التطعیم التابع لدائرة إنیبیھ رزر بدون موعد. وھو موجود    12كل من یبلغ من العمر  •
ص حتى الساعة   8ساعة  وھو مفتوح یومیًا من ال شارع كولنر شتراسھ في إنیبیتال 205سابقًا، الكائن في   ALDI-Marktفي 

 م.  8
 ، بطاقة التأمین الصحي، دفتر التطعیم (إن وجد). FFP2یُرَجى أن تحضر معك ما یلي: بطاقة الھویة، كمامة  •
عاًما على أي حال. ویوصى بمرافقة األطفال   15و 12تلزم موافقة ولي األمر لألطفال والشباب الذین تتراوح أعمارھم بین  •

عبر الرابط لزامي. یجوز ألفراد فئة المسنین حجز موعد بید أن ذلك غیر إ والشباب
https://www.terminland.de/impfzentrum_en2/?m=35955 .بید أن ذلك غیر إلزامي   

الحصول ولى من التطعیم من مكان آخر ویرغبون في  یجوز أیًضا للمتعافین من فیروس كورونا أو الحاصلین على الجرعة األ •
معھم  یحضروا  أن  األشخاص  ھؤالء  على  ویجب  التطعیم.  مركز  إلى  الحضور  التطعیم  الثانیة الستكمال  الجرعة  موعد  على 

باء في طصندوق األالمستندات الدالة على حصولھم على الجرعة األولى من التطعیم (دفتر التطعیم، وثیقة التوعیة الصادرة عن  
 حصول على الجرعة الثانیة في مركز التطعیم.عند الحضور من أجل ال  ))KVWL( لیبي-ویستفالیا 

ا بین ، یومی�  0800/116 117 02 أو عبر الھاتف على  www.116117.deالمواعید عبر اإلنترنت على  حجزمكن ی •
 اًء.مس 10 الساعةصباًحا و  8الساعة 

بخطوة لحجز -خطوة-دلیل المسؤولة عن تحدید المواعید،   )KVWL( لیبي-طباء في ویستفالیاصندوق األأنشأت رابطة  •
www.corona-األسئلة المتداولة: جمیع المعلومات في  نقائمة باإلجابات ع  المواعید، باإلضافة إلى

impfterminkvwl.de/ . 
 .التطعیم األول مع موعدالثاني  الوقائي لتطعیم، یتم ترتیب موعد آخر للتطعیملالحمایة الكاملة الحصول على من أجل ضمان  •
 أیًضا تحدید المواعید.  األشخاص الموثوق بھملألقارب أو   بشكل أساسي یمكن •

 ؟ كیف تسري عملیة التطعیم 

وشھادة التطعیم وبطاقة التأمین الخاصة بك  بطاقة ھویتك وتأكید موعدك  معك حضرأن تُ للحصول على التطعیم، یجب علیك  •
 الشھادات المعنیة على سبیل اإلثبات. وإذا لزم األمر، ،تك الصحیة اإللكترونیة (إن وجدت)وبطاق

 یجب علیك ارتداء قناع طبي. •
یة مع طبیبة أو طبیب،  استشارإجراء مقابلة أیًضا  یمكنك ضد كورونا. الوقائي التطعیم االستعالم عن ماھیةیمكنك  ،قبل التطعیم •

 . إذا كنت ترغب في ذلك
 . ھنابعدة لغات یمكن العثور على معلومات حول التطعیم واللقاح  •
 اقم طبي مدرب.یتم التطعیم بواسطة ط •
 سیتم حقن اللقاح في أعلى الذراع. •
التعامل بشكل وبھذه الطریقة، یمكن  ،في مركز التطعیم دقیقة تقریبًا 15لمدة  احین طبی� بعد التطعیم، تتم مالحظة األشخاص الملقَّ  •

 .أي شعور بالضیقا أو جد�  الحدوث تحسسي نادر مباشر مع أي رد فعلي مع
 . أیًضا م في نفس المكانموعد التطعیم الثاني یت •
 األشخاص على التطعیم األول بشكل أسرع.في أبعد وقت ممكن؛ حتى یحصل العدید من یَُحدَّد موعد التطعیم  •

 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.terminland.de/impfzentrum_en2/?m=35955
http://www.116117.de/
http://www.corona-kvwl.de/impftermin
http://www.corona-kvwl.de/impftermin
https://www.rki.de/DE/Content/Infekt/Impfen/Materialien/COVID-19-Aufklaerungsbogen-Tab.html
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     شر  النا  

                                          )Ennepe-Ruhr-Kreis(مقاطعة إنیبھ رور 
 رئیس المقاطعة 

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

 
 ا على الرقم أو االتصال بنا ھاتفی�  ki-corona@en-kreis.de ي ھذه النشرة اإلخباریة الخاصة، فیرجى إرسال برید إلكتروني إلىد ترغب في تلقِّ عُ إذا لم تَ 

02336/93-2778 . 
 :االتصال

 ي مقاطعة إنیبھ رورمركز االندماج البلدي ف
 kreis.de-coronainfo@en-ki : البرید اإللكتروني
   integrationszentrum.html-ntegration/kommunaleshttp://www.enkreis.de/bildungi: الموقع اإللكتروني

 لیتم تمویل مركز االندماج البلدي من قِبَ 
 

 

 
 
 
 
 

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

	قواعد الحماية من كورونا في ولاية شمال الراين وستفاليا
	معلومات أساسية
	احمِ نفسك بالالتزام بقاعدة AHA + L + A
	الاشتباه بكورونا وطرق الاختبار
	المساعدة/خدمات المعلومات في مقاطعة إنيبه رور
	الحجر الصحي المنزلي
	كنتُ خارج البلاد في إحدى مناطق الخطر. ماذا عليَّ أن أفعل الآن؟
	تطعيم الحماية من كورونا: مَن الذي سيحصل على موعد للتطعيم، وكيف تسري عملية التطعيم؟
	مزيد من المعلومات من جهات رسمية
	ما هي الإثباتات التي يتعين نقديمها من جانب الحاصلين على اللقاح والمتعافين؟
	بصفتي شخصًا غير محصن ما هو اختبار كورونا الذي يتعين عليَّ إجراءه؟
	الحماية الخاصة للمستشفيات والمؤسسات الأخرى
	شهادة إجراء الاحتبار للتلاميذ والأطفال الأصغر سنًا
	معلومات أساسية: قاعدة AHA+L+A
	كيف يمكنني حماية نفسي والآخرين من خلال قاعدة AHA+L+A؟
	الالتزام بمسافة الأمان!
	مراعاة تدابير النظافة الصحية!
	ارتداء القناع اليومي أو الطبي!
	التهوية!
	استخدام التطبيق - تطبيق التحذير من كورونا!
	معلومات أساسية: الاشتباه بكورونا وطرق الاختبار
	أعتقد أنني مصاب بكورونا. ماذا عليّ أن أفعل؟
	ما هو اختبار كورونا السريع؟
	اختبار كورونا الإيجابي: ماذا عليّ أن أفعل الآن؟
	معلومات أساسية: المساعدة/خدمات المعلومات في مقاطعة إنيبه رور
	أين يمكنني الحصول على المساعدة/المعلومات عبر الهاتف؟
	معلومات أساسية: الحجر الصحي المنزلي
	كيف يتم الحجر الصحي المنزلي؟
	ماذا يحدث لعملي إذا اضطررت إلى الخضوع للحجر الصحي؟
	متى ينتهي حجري الصحي؟
	معلومات أساسية: لائحة الدخول إلى البلاد في ظل جائحة كورونا
	اللائحة الاتحادية للدخول إلى البلاد في ظل جائحة كورونا
	لقد كنتُ خارج البلاد. ماذا عليَّ أن أفعل الآن؟
	معلومات أساسية: التطعيم ضد فيروس كورونا
	مَن الذي سيحصل على موعد للتطعيم، وكيف يمكنني حجز موعد؟
	كيف تسري عملية التطعيم؟
	الاتصال:

