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 است) (die HmbSARS-CoV-2-EindämmungsVO (مبنای قانونی این اطالعات،

 

 والدین گرامی، دانش آموزان عزیز،

ھمچنین جھت تعطیالت تابستانی آینده، ما می خواھیم توجھ شما را بھ قوانین قرنطینھ موجود، پس از بازگشت از سفرھای 
 ، الزامات قانونی زیر اعمال می شود: 2021از ژوئن خارج از کشور، جلب کنیم. 

روز در قرنطینھ  10باید حداقل كسانی کھ در ده روز قبل از ورود بھ آلمان، در یک منطقھ دارای خطر باال بوده اند، 
 ی کنید.نم. قرنطینھ یعنی: شما در خانھ می مانید و با کسی کھ در خانھ با شما زندگی نمی کند، دیدار قرار داشتھ باشند

 
طقھ با منبا این حال، این احتمال وجود دارد کھ از افرادی کھ واکسینھ نشده اند و یا بھبود نیافتھ اند، ھنگام ورود از یک 

ساعت از انجام آن نگذشتھ باشد  48باال بھ آلمان، بطور رایگان تست انجام شود. تست آنتی ژن منفی کھ بیش از  خطر
، یک بدون انجام تستساعت از انجام آن نگذشتھ باشد، برای این امر كفایت میكند.  72منفی کھ بیش از   PCRیا تست

 جداسازی ده روزه برای افراد الزم است. برای کودکان زیر شش سال ارائھ مدارك در این باره الزم نیست.
 بطور ویژه دارای خطر باالییه است کھ افرادی کھ در ده روز قبل از ورود، در یک منطقھ پرخطر بوده اند،مشخص شد

   از آلودگی بھ ویروس کرونا ھستند، زیرا

 )، یامنطقھ با شیوع باالدر این منطقھ پرخطر، بطور ویژه شیوع باالیی از ویروس کرونا وجود دارد ( •
) رخ داده منطقھ انواع ویروسانواع خاصی از ویروس کرونا بھ طور گسترده ای در این منطقھ پرخطر ( •

 است،
كسانی كھ از یک منطقھ با شیوع باال وارد می شوند، می توانند از روز پنجم قرنطینھ ده روزه،  فورا قرنطینھ شوند.باید 

بطور رایگان تست انجام دھند. این امر برای ورود افراد از منطقھ پرخطر با انواع ویروس، امکان پذیر نمی باشد، و 
 طول می کشد.  روز 14قرنطینھ این افراد 

کلیھ قوانین فعلی و ھمچنین کشورھایی کھ مناطق پرخطر، با شیوع زیاد یا انواع مختلف ویروس در نظر گرفتھ می 
لطفا قبل از .  UReisenU13T:U hamburg.de -Offizielles Corona FAQشوند را می توانید در زیر مشاھده کنید 

 تعطیالت و قبل از بازگشت از سفر، در مورد قوانین فعلی اطالعات الزم 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 
ای الزم را انجام داده اید و توجھ كنید كھ عالئم معمول رفتن کودکتان بھ تعطیالت یا قبل از رفتن او بھ مدرسھ، مراقبت ھ

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 تعطیالت یا در روز اول مدرسھ بھ سرپرست یا معلم مسئول تحویل بدھید:

 

 

 

 

  (لطفا در صورت جای مناسب عالمت بزنید) بدینوسیلھ اعالم می کنم کھ فرزند من/ من

  ___________   ____________________________________ 
 كالس     نام       نام خانوادگی      
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 است) (die HmbSARS-CoV-2-EindämmungsVO (مبنای قانونی این اطالعات،

 

 .نبوده امدر تعطیالت در منطقھ پرخطر خارج از كشور 

 یا

یا در منطقھ با شیوع باال  -، یا در منطقھ با انواع مختلف ویروس -روز اخیر در منطقھ پرخطر خارج از كشور  14در 
بوده ام، اما تمام اقدامات محافظت در برابر عفونت و ویروس، از نظر قانونی انجام شده است. من مدارك نتیجھ منفی 

 میمھ می کنم.را بھ این اظھارنامھ ض PCR تست آنتی ژن یا تست
 
 
 
 
_______________________ 

 تاریخ، امضا
 

 
 
 
 


