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واﻟدﯾن ﮔراﻣﯽ ،داﻧش آﻣوزان ﻋزﯾز،
ھﻣﭼﻧﯾن ﺟﮭت ﺗﻌطﯾﻼت ﺗﺎﺑﺳﺗﺎﻧﯽ آﯾﻧده ،ﻣﺎ ﻣﯽ ﺧواھﯾم ﺗوﺟﮫ ﺷﻣﺎ را ﺑﮫ ﻗواﻧﯾن ﻗرﻧطﯾﻧﮫ ﻣوﺟود ،ﭘس از ﺑﺎزﮔﺷت از ﺳﻔرھﺎی
ﺧﺎرج از ﮐﺷور ،ﺟﻠب ﮐﻧﯾم .از ژوﺋن  ،2021اﻟزاﻣﺎت ﻗﺎﻧوﻧﯽ زﯾر اﻋﻣﺎل ﻣﯽ ﺷود:
ﻛﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ در ده روز ﻗﺑل از ورود ﺑﮫ آﻟﻣﺎن ،در ﯾﮏ ﻣﻧطﻘﮫ دارای ﺧطر ﺑﺎﻻ ﺑوده اﻧد ،ﺑﺎﯾد ﺣداﻗل  10روز در ﻗرﻧطﯾﻧﮫ
ﻗرار داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧد .ﻗرﻧطﯾﻧﮫ ﯾﻌﻧﯽ :ﺷﻣﺎ در ﺧﺎﻧﮫ ﻣﯽ ﻣﺎﻧﯾد و ﺑﺎ ﮐﺳﯽ ﮐﮫ در ﺧﺎﻧﮫ ﺑﺎ ﺷﻣﺎ زﻧدﮔﯽ ﻧﻣﯽ ﮐﻧد ،دﯾدار ﻧﻣﯽ ﮐﻧﯾد.
ﺑﺎ اﯾن ﺣﺎل ،اﯾن اﺣﺗﻣﺎل وﺟود دارد ﮐﮫ از اﻓرادی ﮐﮫ واﮐﺳﯾﻧﮫ ﻧﺷده اﻧد و ﯾﺎ ﺑﮭﺑود ﻧﯾﺎﻓﺗﮫ اﻧد ،ھﻧﮕﺎم ورود از ﯾﮏ ﻣﻧطﻘﮫ ﺑﺎ
ﺧطر ﺑﺎﻻ ﺑﮫ آﻟﻣﺎن ،ﺑطور راﯾﮕﺎن ﺗﺳت اﻧﺟﺎم ﺷود .ﺗﺳت آﻧﺗﯽ ژن ﻣﻧﻔﯽ ﮐﮫ ﺑﯾش از  48ﺳﺎﻋت از اﻧﺟﺎم آن ﻧﮕذﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد
ﯾﺎ ﺗﺳت  PCRﻣﻧﻔﯽ ﮐﮫ ﺑﯾش از  72ﺳﺎﻋت از اﻧﺟﺎم آن ﻧﮕذﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد ،ﺑرای اﯾن اﻣر ﻛﻔﺎﯾت ﻣﯾﻛﻧد .ﺑدون اﻧﺟﺎم ﺗﺳت ،ﯾﮏ
ﺟداﺳﺎزی ده روزه ﺑرای اﻓراد ﻻزم اﺳت .ﺑرای ﮐودﮐﺎن زﯾر ﺷش ﺳﺎل اراﺋﮫ ﻣدارك در اﯾن ﺑﺎره ﻻزم ﻧﯾﺳت.
اﻓرادی ﮐﮫ در ده روز ﻗﺑل از ورود ،در ﯾﮏ ﻣﻧطﻘﮫ ﭘرﺧطر ﺑوده اﻧد،ﻣﺷﺧص ﺷده اﺳت ﮐﮫ ﺑطور وﯾژه دارای ﺧطر ﺑﺎﻻﯾﯽ
از آﻟودﮔﯽ ﺑﮫ وﯾروس ﮐروﻧﺎ ھﺳﺗﻧد ،زﯾرا
•

در اﯾن ﻣﻧطﻘﮫ ﭘرﺧطر ،ﺑطور وﯾژه ﺷﯾوع ﺑﺎﻻﯾﯽ از وﯾروس ﮐروﻧﺎ وﺟود دارد )ﻣﻧطﻘﮫ ﺑﺎ ﺷﯾوع ﺑﺎﻻ( ،ﯾﺎ

•

اﻧواع ﺧﺎﺻﯽ از وﯾروس ﮐروﻧﺎ ﺑﮫ طور ﮔﺳﺗرده ای در اﯾن ﻣﻧطﻘﮫ ﭘرﺧطر )ﻣﻧطﻘﮫ اﻧواع وﯾروس( رخ داده
اﺳت،

ﺑﺎﯾد ﻓورا ﻗرﻧطﯾﻧﮫ ﺷوﻧد .ﻛﺳﺎﻧﯽ ﻛﮫ از ﯾﮏ ﻣﻧطﻘﮫ ﺑﺎ ﺷﯾوع ﺑﺎﻻ وارد ﻣﯽ ﺷوﻧد ،ﻣﯽ ﺗواﻧﻧد از روز ﭘﻧﺟم ﻗرﻧطﯾﻧﮫ ده روزه،
ﺑطور راﯾﮕﺎن ﺗﺳت اﻧﺟﺎم دھﻧد .اﯾن اﻣر ﺑرای ورود اﻓراد از ﻣﻧطﻘﮫ ﭘرﺧطر ﺑﺎ اﻧواع وﯾروس ،اﻣﮑﺎن ﭘذﯾر ﻧﻣﯽ ﺑﺎﺷد ،و
ﻗرﻧطﯾﻧﮫ اﯾن اﻓراد  14روز طول ﻣﯽ ﮐﺷد.
ﮐﻠﯾﮫ ﻗواﻧﯾن ﻓﻌﻠﯽ و ھﻣﭼﻧﯾن ﮐﺷورھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﻣﻧﺎطﻖ ﭘرﺧطر ،ﺑﺎ ﺷﯾوع زﯾﺎد ﯾﺎ اﻧواع ﻣﺧﺗﻠف وﯾروس در ﻧظر ﮔرﻓﺗﮫ ﻣﯽ
ﺷوﻧد را ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد در زﯾر ﻣﺷﺎھده ﮐﻧﯾد  .Offizielles Corona FAQ - hamburg.de :Reisenﻟطﻔﺎ ﻗﺑل از
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ﺗﻌطﯾﻼت و ﻗﺑل از ﺑﺎزﮔﺷت از ﺳﻔر ،در ﻣورد ﻗواﻧﯾن ﻓﻌﻠﯽ اطﻼﻋﺎت ﻻزم را ﻛﺳب ﻧﻣﺎﯾﯾد.
ﻟطﻔﺎ در طول اﻗﺎﻣت ﺧود در ﺳﻔر ،ﺑﺎ دﻗت ﻗواﻧﯾن ﺑﮭداﺷﺗﯽ ﻋﻣوﻣﯽ را رﻋﺎﯾت ﻧﻣﺎﯾﯾد و اطﻣﯾﻧﺎن ﺣﺎﺻل ﻛﻧﯾد ﮐﮫ ﻗﺑل از
رﻓﺗن ﮐودﮐﺗﺎن ﺑﮫ ﺗﻌطﯾﻼت ﯾﺎ ﻗﺑل از رﻓﺗن او ﺑﮫ ﻣدرﺳﮫ ،ﻣراﻗﺑت ھﺎی ﻻزم را اﻧﺟﺎم داده اﯾد و ﺗوﺟﮫ ﻛﻧﯾد ﻛﮫ ﻋﻼﺋم ﻣﻌﻣول
ﺑﯾﻣﺎری ﻛروﻧﺎ دﯾده ﻧﺷود .ﻣﺎ از ﺷﻣﺎ ﺑﮫ ﻋﻧوان ﺳرﭘرﺳت ﻗﺎﻧوﻧﯽ ﯾﺎ داﻧش آﻣوز در ﺳن ﻗﺎﻧوﻧﯽ ﻣﯽ ﺧواھﯾم ﮐﮫ اظﮭﺎرﻧﺎﻣﮫ
زﯾر را ﭘر ﮐرده و در روز اول ﺗﻌطﯾﻼت ﯾﺎ در روز اول ﻣدرﺳﮫ ﺑﮫ ﺳرﭘرﺳت ﯾﺎ ﻣﻌﻠم ﻣﺳﺋول ﺗﺣوﯾل ﺑدھﯾد:

ﺑدﯾﻧوﺳﯾﻠﮫ اﻋﻼم ﻣﯽ ﮐﻧم ﮐﮫ ﻓرزﻧد ﻣن /ﻣن )ﻟطﻔﺎ در ﺻورت ﺟﺎی ﻣﻧﺎﺳب ﻋﻼﻣت ﺑزﻧﯾد(
____________________________________ ___________
ﻧﺎم

ﻧﺎم ﺧﺎﻧوادﮔﯽ

)ﻣﺑﻧﺎی ﻗﺎﻧوﻧﯽ اﯾن

ﻛﻼس

اطﻼﻋﺎتdie HmbSARS-CoV-2-EindämmungsVO)،

اﺳت(

BSB/14.06.2021

در ﺗﻌطﯾﻼت در ﻣﻧطﻘﮫ ﭘرﺧطر ﺧﺎرج از ﻛﺷور ﻧﺑوده ام.
ﯾﺎ
در  14روز اﺧﯾر در ﻣﻧطﻘﮫ ﭘرﺧطر ﺧﺎرج از ﻛﺷور  ، -ﯾﺎ در ﻣﻧطﻘﮫ ﺑﺎ اﻧواع ﻣﺧﺗﻠف وﯾروس -ﯾﺎ در ﻣﻧطﻘﮫ ﺑﺎ ﺷﯾوع ﺑﺎﻻ
ﺑوده ام ،اﻣﺎ ﺗﻣﺎم اﻗداﻣﺎت ﻣﺣﺎﻓظت در ﺑراﺑر ﻋﻔوﻧت و وﯾروس ،از ﻧظر ﻗﺎﻧوﻧﯽ اﻧﺟﺎم ﺷده اﺳت .ﻣن ﻣدارك ﻧﺗﯾﺟﮫ ﻣﻧﻔﯽ
ﺗﺳت آﻧﺗﯽ ژن ﯾﺎ ﺗﺳت  PCRرا ﺑﮫ اﯾن اظﮭﺎرﻧﺎﻣﮫ ﺿﻣﯾﻣﮫ ﻣﯽ ﮐﻧم.

_______________________
ﺗﺎرﯾﺦ ،اﻣﺿﺎ

)ﻣﺑﻧﺎی ﻗﺎﻧوﻧﯽ اﯾن

اطﻼﻋﺎتdie HmbSARS-CoV-2-EindämmungsVO)،

اﺳت(

