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 ؟19ماذا أستطيع أن أفعل عندما تظهر لدي أعراض كوفيد .1
 

في حالة ظهور أعراض يرجى االتصال هاتفيًا بطبيب العائلة أو طبيبة العائلة خاصتك الذي أو التي يمكنها تقييم 

بديًًل عن ذلك يمكنك االتصال بخدمة . 19الموقف وإخبارك ما إذا كان من المشتبه إصابتك بمرض كوفيد 

 . 116117الطوارئ الطبية على الرقم 
 

  :تجد هنا قائمة بجميع األطباء الذين يقومون بإجراء اختبارات كورونا في منطقتك

 

  :فورتمبرجاتحاد أطباء التأمين الصحي الحكومي في بادين

 

https://www.kvbawue.de/buerger/notfallpraxen/corona-anlaufstellen/corona-

karte/?tx_praxenmap_pi1[action]=csplist&tx_praxenmap_pi1[controller]=Praxis&cHas

h=8c8f8683d22b8d06983b0bdf0c165365#map  

 

 الزائين من دول أخرى /معلومات للعائدين من السفر .2

 

أي األزواج والشركاء المسجلون واألطفال القصر أو آباء " )األسرة النووية"رعايا البلدان الثالثة أعضاء ما يسمى 
من األلمان أو مواطني االتحاد األوروبي أو مواطني أيسلندا أو ليشتنشتاين أو النرويج أو سويسرا ( األطفال القصر

زيارات أو المملكة المتحدة أو رعايا دول أخرى لديهم حق إقامة ساري في ألمانيا، يُسمح لهم بدخول ألمانيا لل

 .ينطبق هذا سواًء كان أفراد عائلة البلد الثالث يسافرون مع الشخص األساسي أم بمفردهم. العائلية المؤقتة
 

 

 .لفترات قصيرة، فقط إذا كانت هناك أسباب عائلية قاهرة 2و  1دخول مواطني الدول الثالثة من الدرجة 

 

سبيل المثال األبناء البالغين وآباء األبناء البالغين واألشقاء ، على 2و  1رعايا الدول الثالثة األقارب من الدرجة 
من األلمان أو مواطني االتحاد األوروبي أو مواطني أيسلندا أو ليشتنشتاين أو النرويج أو سويسرا أو ( واألجداد

سمح لهم بدخول بريطانيا العظمى ورعايا الدول الثالثة الذين لديهم حق إقامة ساري في ألمانيا، بشكل أساسي ال يُ 
 .البًلد ضمن إطار الزيارات العائلية المؤقتة

 

 

بشكل أساسي ال ، 2أو  1الذين هم ليسوا أقارب من الدرجة أعضاء األسرة من رعايا الدول الثالثة المستبعدة، 

 .يُسمح لهم بدخول البالد ضمن إطار الزيارات العائلية المؤقتة

 

https://www.kvbawue.de/buerger/notfallpraxen/corona-anlaufstellen/corona-karte/?tx_praxenmap_pi1%5baction%5d=csplist&tx_praxenmap_pi1%5bcontroller%5d=Praxis&cHash=8c8f8683d22b8d06983b0bdf0c165365#map
https://www.kvbawue.de/buerger/notfallpraxen/corona-anlaufstellen/corona-karte/?tx_praxenmap_pi1%5baction%5d=csplist&tx_praxenmap_pi1%5bcontroller%5d=Praxis&cHash=8c8f8683d22b8d06983b0bdf0c165365#map
https://www.kvbawue.de/buerger/notfallpraxen/corona-anlaufstellen/corona-karte/?tx_praxenmap_pi1%5baction%5d=csplist&tx_praxenmap_pi1%5bcontroller%5d=Praxis&cHash=8c8f8683d22b8d06983b0bdf0c165365#map


 معلومات للعائدين من السفر .3

 

 

 

 

 

 

 نرجو منك فور! عليك فوًرا التسجيل لدى مدينة مانهايم يجبإذا رجعت إلى مدينة مانهايم قادًما من منطقة خطر، 

 :عودتك أن ترسل بريدًا إلكترونيًا إلى

31corona@mannheim.de 

 

مع األسماء، مع تواريخ : عائلتك العائدين معك /أفراد أسرتك جميعيجب عليك أن تذكر في البريد اإللكتروني ]

دول أنتم عائدون، وأين  /رقم الرحلة، ومن أي دولةالميًلد، مع تاريخ دخول البًلد، وعند الضرورة مع ذكر 

 . يوًما قبل دخول البًلد 14قضيتم مدة 

وإذا أمكن رقم ( حيث يتم قضاء مدة الحجر الصحي)مدينة مانهايم تحتاج بريدك اإللكتروني وعنوان سكنك 

 .[هاتف، كي يكون االتصال بكم أسرع

 

 أين وكيف يمكن إجراء الفحص؟  .4

 

بديًًل عن ذلك . عائدين للبًلد من مناطق الخطر بإجراء فحص كورونا بعد عودتهم إلى ألمانياالًلئحة تلزم ال

 . ساعة 48يمكن للعائدين للبًلد تقديم نتيجة فحص سلبية، ويجب أن ال يكون تاريخها أقدم من 

 

 : تجد هنا قائمة بمناطق الخطر الحالية

https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogebiete.

html 

 

كورة على موقع يحب إجراء الفحص في دولة من دول االتحاد األوروبي أو في أي معمل آخر من المعامل المذ

يجب أن تكون شهادة االختبار مكتوبة باللغة األلمانية . www.rki.de/covid-19-testsمعهد روبرت كوخ 

 .أو اإلنجليزية

 يمكنك االطًلع على الصيغة الدقيقة لًلئحة الخاصة بواجب إجراء االختبار للعائدين من مناطق الخطر على 

 

https://www.bundesgesundheitsministerium.de/fileadmin/Dateien/3_Download

s/C/Coronavirus/Testpflicht_Risikogebiete_VO_BAnz_AT_070820.pdf  

 

 

 

 في جميع المطارات مراكز االختبار التي تقدم االختبارات المجانية موجودة. 

  (على سبيل المثال شتوتجارت)مراكز االختبار في بعض محطات القطار 

 مراكز االختبار في مختلف االستراحات على الطرق السريعة بعد معابر الحدود . 

 بدون ) 116117: هاتف: تحديد المواعيد مع األطباء يتم من خًلل اتحاد أطباء التأمين الصحي القانوني

 : أو االختبارات في المنطقة ( لمفتاح اتصا

إذا لم تكن نتيجة االختبار سلبية، يجب على العائدين . ن مناطق الخطرللعائدين م إلزام بإجراء اختبارهناك 

كل من يعود إلى ألمانيا قادًما من منطقة خطر،  .يوًما 14من مناطق الخطر البقاء في حجر صحي مدته 

  .بطاقة الخروجيجب عليه بشكل إضافي قبل الدخول للبًلد، تعبئة ما يسمى 

 

 :للمسافرين من مناطق الخطر اختبارات مجانيةفي الوقت الحالي يتم توفير 

mailto:31corona@mannheim.de
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogebiete.html
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogebiete.html
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https://www.bundesgesundheitsministerium.de/fileadmin/Dateien/3_Downloads/C/Coronavirus/Aussteigekarte_08-20.pdf
https://www.bundesgesundheitsministerium.de/fileadmin/Dateien/3_Downloads/C/Coronavirus/Aussteigekarte_08-20.pdf


https://www.kvbawue.de/buerger/notfallpraxen/corona-anlaufstellen/corona-

karte/?tx_praxenmap_pi1[action]=csplist&tx_praxenmap_pi1[controller]=Praxis&c

Hash=8c8f8683d22b8d06983b0bdf0c165365#map 

  الذي يسافرون إلى (لمانيامن غير المواطنين األلمان أو األشخاص المقيمين في أ)بالنسبة للمسافرين ،

 (يجب على الشخص دفع تكاليف االختبار بنفسه. )ضمان مجانية االختبار ال يتمألمانيا، 

  الذين لديهم أعراضلألشخاص  فقطمركز االختبار في مستشفى مانهايم مخصص.  

 

بغض النظر عن االختبار الذي تم إجراؤه، يجب عليك في جميع األحوال عند عودتك من منطقة خطر، إبًلغ 

 ! corona@mannheim.de31السلطة المحلية 

 

 يمكنك االطًلع على مزيد من المعلومات الحالية بلغات مختلفة على موقع مدينة مانهايم على 

https://www.mannheim.de/de/informationen-zu-corona/informationen-in-

verschiedenen-sprachen  

 
 

 !اعتن بنفسك واآلخرين وكن بصحة جيدة
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