وزارة الصحة والرعاية يف والية بافاريا
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اإلجازة يف أوقات جائحة فريوس كورونا .يجب وضع ما ييل يف ال ُحسبان:
سوا ًء يف املكسيك أو مكلنبورغ فوربومرن ،يف توسكانا أو طوكيو ،يف بودابست أو بافاريا :ال يعرف فريوس كورونا
ال ُعطالت ،حيث يظل نشطًا دامئًا ويف كل مكان .لذلك يُرجى مراعاة قواعد النظافة السائدة خالل اإلجازة أيضً ا:

ىلع ةظفاحملا
ةفاسم

 1,5مرت عىل األقل مع اآلخرين

االلتزام بقواعد ال ُعطاس

غسل اليدين

ارتداء قناع لحامية الفم واألنف

يجب عليك إذا قررت السفر إىل الخارج ،أن تستعلم مسبقًا عن القواعد وتحذيرات
السفر الحالية من خالل q.bayern.de/covid19-reisewarnung
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مرح ًبا بعودتك! يجب وضع ما ييل يف ال ُحسبان:
اختبارات فريوس كورونا  /إلزامية إجراء االختبار
تُتاح لك حاليًا مراكز متنقلة إلجراء االختبار يف املطارات البافارية ويف محطات القطار الرئيسية
يف ميونيخ ونورنربج ويف محطات خدمة الطريق الرسيع
القريبة من الحدود .يُرجى االستعالم أيضً ا عن
القوانني املعمول بها فيام يتعلق بإلزامية إجراء االختبار.
تجد املزيد من املعلومات حول إلزامية إجراء االختبار وأماكن مراكز االختبار للمسافرين
من خالل q.bayern.de/testzentren-reisende
إلزامية الحجر الصحي عند العودة من أحد مناطق بؤر انتشار املرض
يُرجى مراعاة أنه تُطبق عاد ًة وجوب الخضوع للحجر الصحي يف بافاريا بعد اإلقامة
يف أحد مناطق بؤر انتشار فريوس كوورنا .وينطبق هذا أيضً ا عىل تالميذ املدارس.
ُيكنك التعرف عىل البالد املصنفة حال ًيا باعتبارها بؤر انتشار املرض من خالل
q.bayern.de/covid19-reisewarnung

فُقدان ُمحتمل للدخل
إذا فُرض عليك البقاء يف الحجر الصحي ملدة  14يو ًما نتيجة سفرك،
ومل تكن تستطيع العملُ ،يكن أن يؤدي ذلك إىل فُقدان الدخل ،ولن تحصل عىل أي
تعويضات عن ذلكq.bayern.de/eqv .
ُيكنك معرفة املزيد من املعلومات حول الئحة الحجر الصحي عند دخول البالد من خالل
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أعراضكوفيد-19
يجب عليك إذا ظهرت عليك أعراض فريوس كورونا (كوفيد  )19يف املنزل،
االتصال بطبيب األرسة أو االتصال
الصحي يف بافاريا عرب الرقم .116 117
برقم الطوارئ لرابطة التأمني
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