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 أولیاء األمور األعزاء، التلمیذات والتالمیذ األعزاء،

یث حفیما یخص العطلة الصیفیة القادمة نود أن نلفت انتباھكم إلى قواعد الحجر الصحي بعد العودة من الرحالت الخارجیة. 
 : 2021تسري اللوائح القانونیة التالیة اعتباًرا من یونیو 

خضعوا یعلى األشخاص الذین أقاموا خالل العشرة أیام األخیرة قبل عودتھم إلى ألمانیا في إحدى المناطق الخطرة أن یتعین 
شخص ال یقیم معك في  . یعني الحجر الصحي: أن تبقى في منزلك وأال تقابل أيأیام على االقل 10للحجر الصحي لمدة 

 منزلك.
 
لكن ھناك إمكانیة بأن یقوم األشخاص الذین لم یحصلوا على اللقاح أو تعافوا أن یجروا اختباًرا مجانیًا عند عودتھم من 

بنتیجة سلبیة  PCRساعة أو اختبار  48. ویكفي لھذا الغرض وجود اختبار مستضد سلبي ال یتجاوز تاریخھ منطقة خطر
یكون الخضوع للعزل لعشرة أیام ضروریًا. أما بالنسبة لألطفال أقل من سن  وبدون االختبارساعة.  72ال یتجاوز تاریخھ 

 ستة سنوات فال یوجد إلزام بتقدیم إثبات.
منطقة كتي تم تصنیفھا األشخاص الذین أقاموا خالل العشرة أیام األخیرة قبل عودتھم إلى ألمانیا في إحدى المناطق الخطرة ال

   لإلصابة بفیروس كورونا، ألنعالیة الخطورة 

 أو )،معدل إصابة مرتفعفي ھذه المنطقة الخطرة ھناك معدل كبیر للغایة النتشار فیروس كورونا (منطقة ذات  •
 )،تحورات الفیروسأو انتشرت في تلك المنطقة الخطرة تحورات معینة من فیروس كورونا (منطقة  •

. من یأتي من منطقة ذات معدل إصابة مرتفع، یمكنھ اجراء اختبار على الفور یجب علیھم حینھا الخضوع للحجر الصحي
مجاني بدًءا من الیوم الخامس من الحجر الصحي الذي یستمر عشر أیام. أما في حالة القدوم من منطقة تحور للفیروس فال 

 وًما. ی 14یكون ذلك ممكنًا، وتبلغ مدة الحجر الصحي 

جمیع القواعد الحالیة وكذلك الدول التي تعد مناطق خطرة أو ذات معدل إصابة مرتفع أو مناطق تحور الفیروس، تجدونھا 
من فضلك استعلم قبل عطلتك وقبل عودتك عن القواعد . hamburg.de -األسئلة الشائعة حول كورونا  U:UالرحالتU13Tفي 

 الحالیة.

یُرجى االلتزام جیًدا بقواعد النظافة الشخصیة في وجھتك المقصودة أثناء إقامتك والتجقق جیًدا قبل ذھاب طفلك إلى مؤسسة 
فتك ولي أمر أو طالب الرعایة في العطلة أو إلى المدرسة أنھ ال تبدو علیھ أیة أعراض نمطیة لكورونا. نحن نرجوك بص

بالغ بأن تمأل اإلقرار التالي وتسلمھ في أول یوم من رعایة العطلة أو في أول یوم مدرسي إلى مشرفي رعایة العطالت أو 
 المعلم المختص:

 

 

 

 

  (من فضلك ضع دائرة حول االختیار الصحیح) أقر بذلك أن طفلي/أنني

  ___________   ____________________________________ 
 الفصل    االسم األول                       اسم العائلة      
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 أسافر في العطلة إلى منطقة خطرة. لم

 أو

یوًما الماضیة في منطقة خطرة أو منطقة تحور الفیروس أو منطقة ذات معدل إصابة مرتفع في الخارج،  14لم أقیم خالل الـ 
وأنني التزمت بكل اجراءات الوقایة من العدوى المنصوص علیھا. وأنني أرفق بھذه اإلفادة إثبات النتیجة السلبیة الختبار 

 .PCRالمستضد السریع أو اختبار 
 
 
 
 
_______________________ 

 التاریخ، التوقیع
 

 
 
 
 


