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به هر کجا که سفر کنید از مکزیک گرفته تا مکلنبورگ-فورپومرن، توسکانا، توکیو، بوداپست یا بایرن: کرونا 

 مسافرت و تعطیالت منی شناسد و همچنان و در همه جا 

فعال است. به همین خاطر الزم است در تعطیالت هم از مقررات بهداشتی پیروی کنید:

#bayerngemeinsam

مسافرت در زمان همه گیری کرونا. به این نکات باید توجه کرد:

اگر قصد دارید به خارج از کشور سفر کنید، حتامً قبل از سفر در خصوص مقررات و هشدارهای 

مسافرتی از طریق وبسایت q.bayern.de/covid19-reisewarnungکسب 

اطالع کنید.

شسنت دست ها حفظ فاصله

 ۵/۱ لقادح

 رتم

زدن ماسک دهان و بینی آداب عطسه
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Bayerisches Staatsministerium für
Gesundheit und Pflege

به خانه خوش آمدید! توجه به این نکات رضوری است:

تست کرونا / تست اجباری 

در حال حارض در فرودگاه های بایرن، راه  آهن مرکزی مونیخ و نورنربگ

 و همچنین در توقفگاه های حاشیه بزرگراه های نزدیک به مرز، ایستگاه های سیار تست کرونا

 دایر شده است. لطفاً در مورد مقررات جاری مربوط به انجام تست اجباری کرونا 

نیز کسب اطالع کنید.

 برای کسب اطالعات بیشرت در خصوص تست اجباری کرونا برای مسافران و مراکز انجام تست

به وبسایت q.bayern.de/testzentren-reisende مراجعه منایید.

 قرنطینه اجباری هنگام بازگشت از مناطق پرخطر 

 لطفاً توجه داشته باشید پس از اقامت در مناطق پرخطر 

معموالً باید هنگام ورود به بایرن قرنطینه شوید. این مقررات شامل دانش آموزان نیز می شود.

 فهرست مناطق پرخطر را می توان در این وبسایت مشاهده کرد

  q.bayern.de/covid19-reisewarnung 

 رضر و زیان احتاملی 

 چنانچه به دلیل سفر مجبور به ماندن در قرنطینه به مدت ۱۴ روز شده و نتوانید کار کنید، 

 ممکن است این به رضر و زیان مالی شام منجر شود که به ازای آن هیچ گونه جربان خسارتی 

 دریافت نخواهید کرد.

 q.bayern.de/eqv :کسب اطالعات بیشرت درباره مقررات قرنطینه در وبسایت

عالیمکووید۱۹-

 در صورت مشاهده عالیم کووید۱۹- 

 با پزشک خانواده خود یا پزشکان 

کشیک )اورژانس( بایرن با شامره تلفن ۱۱۷۱۱۶ متاس حاصل منایید.

#bayerngemeinsam
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