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۰۵/۰۸/۲۰۲۱ 

  ورود به کشور آلمان جدید نیانواطالعیه درباره قبروز شده * * 

 

 پدر و مادر محترم،

 

پیش از برنامه ریزی برای سفر در دوره تعطیالت توسط این اطالعیه قوانین جدید سفر از خارج از آلمان به آلمان را به اطالع شما 

قوانین جدید در سرتاسر آلمان برای مسافران وارد شونده به آلمان اجرایی میشوند که عبارتند از ثبت نام،  ابتدای ماه آگوسترسانیم. از  می

. ازجمله  محسوب میشوند تمامی کشور های خارج از آلمانِن داشتن یا نداشتن ویروس کرونا و قرنطینه اجباری. این قانون برای ثابت کرد

 .خطر، پر خطر، و تمامی کشور های دیگر کشور های بی

 :مطالب زیر را باید برای ورود به کشور آلمان در نظر داشته باشید 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :ورود به کشور آلمان از کشور های پرخطر  در نظر داشته باشید مطالب زیر را باید برای

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 کشور هایی با درصد دلتای باال کشورهای پر خطر خطر کشور های بیتوجه: 

کنند، تست منفی  باید تمامی مسافران به آلمان با هرگونه وسیله نقلیه و از هر کشوری که از آن به آلمان سفر می ۲۰۲۱از ابتدای آگوست 

  .کرونا را با خود به همراه داشته باشند

 

 ۱۴مدارک موردقبول عبارتند از: تست منفی کرونا یا مدرک واکسینه شدن)واکسن باید تمام و کمال باشد، یعنی از واکسن دوم هر فرد حداقل 

طالعات مربوط گذشته باشد.( اماه از آن م ۶روز و حداکثر  ۲۸، که حداقل PCR ت )تسی روز گذشته باشد( یا مدرک سالمتی بعد از بیمار

 :کنید پیدا می RKI شود را در برای تست و اینکه کدام تست مورد قبول واقع می تاحتیاجابه 

www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Tests.html 

به آلمان سفر  کشور هایی با درصد دلتای باالیا  وقتی که از کشور های پرخطر سال نیازی به تست ندارند، ولی ۱۲کودکان زیر توجه: 

 .کنند قرنطینه برایشان اجباریست می

 اجباریست  ارائه شواهد تست و

 کشورهای پر خطر

 
 کشور هایی با درصد دلتای باال

)چند زبانه( اجباریست اگر تا ده روز پیش در کشور های  www.einreiseanmeldung.de پیش از سفر ثبت نام دیجیتال در وبسایت

 کند. خطرناک بوده اید، این برای شما صدق می

 ثبت نام اجباری

اجباریست، وقتی که مدرک واکسینه شدن یا قبل از ورود تست 

 .سالمتی فرد موجود نباشد

اجباریست،  در هر صورتی پیش از سفر در این حالت تست :توجه

 .حتی با مدرک واکسینه شدن یا سالمتی

 :پیدا میکنیدRobert-Koch-Instituts  لیست های بروز شده برای کشور های پرخطر را در وبسایت
risikogebiete-19-www.rki.de/covid. 

 .به طور مداوم بروز میشوندترتیب این مناطق 

 اجباری مدارک سالمت ارائه تست و 

http://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Tests.html
http://www.einreiseanmeldung.de/
http://www.rki.de/covid-19-risikogebiete
http://www.rki.de/covid-19-risikogebiete


 

  Stand 05.08.2021 

KiTa Bremen 
Bremens städtische 

Kinder- und Familienzentren 
 

Postadresse  
KiTa Bremen 

Auf der Muggenburg 5 
28217 Bremen 

 
Telefon 

0421-361 5700 
Telefax 

0421-361 59771 
 E-Mail 

office@kita.bremen.de 
Internet 

www.kita.bremen.de 
 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تنظیم شده است. می توانید مقررات و اطالعات بیشتر را در 6استثنائات مربوط به قرنطینه در بخش 

reisende-infos-www.bundesgesundheitsministerium.de/coronavirus   بیابید. 

 به زبانهای مختلف نیز موجود است سفراطالعات 

 )Sprachen.html -sms-reisen/einreise-infos-www.bundesgesundheitsministerium.de/coronavirus( 

 در این مورد را می توانید در پرسش و پاسخ درو استثنائات  مدارکاطالعات بیشتر درباره الزام به ارائه 

einreisevo.html-neue-reisen/faq-infos-www.bundesgesundheitsministerium.de/coronavirus   و 

www.gesundheitsamt.bremen.de  پیدا کنید. 

 .تماس بگیرید 030-046-464600همچنین می توانید مستقیماً با وزارت بهداشت با شماره 

 مطالب باال را خوانده اید و متوجه شده اید.از شما می خواهیم که با امضای خود تأیید کنید که 

 

 مطالب باال را خوانده اید و متوجه شده اید    سرپرست قانونی والدین /

 

 

________________________________________ ________________________________________ 

 قانونی(سرپرست تاریخ ، امضا ) خانوادگی  نامو نام 

 

 .نیدبماداریم. سالم  اآرزوی بهترینها ر ی شمااز حمایت شما متشکرم. برا

 

[Übersetzt ins Persische (Dari)] 

واکسینه شده اجباری  کامالً  برای افراد بهبود یافته یا قرنطینه

زمان اعالم در وب سایت  توسط قرنطینه می تواند نیست.

www.einreiseanmeldungde  .  زودتر  ،های ورودی سفر

 .برسدپایان  به
ورود ، قرنطینه می صرف نظر از الزام به آزمایش قبل از  : وجهت

روز پس از ورود  5تواند زودتر از موعد با آزمایش منفی حداکثر 

برای توجه:  تا آن زمان ، قرنطینه باید رعایت شود. به پایان برسد.

روز پس از ورود بدون نیاز به  5سال ، قرنطینه  12کودکان زیر 

به طور خودکار به پایان می رسد )روز ورود حساب نمی  تست

 شود(.

زودهنگام به پایان برسد. حتی افراد بهبود یافته  تواند نمی قرنطینه

روز در قرنطینه  14، کامالً واکسینه شده و آزمایش شده باید 

 .بمانند
 .اجباریست سال نیز 12: قرنطینه برای کودکان زیر توجه

به  کشور هایی با درصد دلتای باالاگر در دوره قرنطینه در آلمان 

یابد ، مقررات مربوط به مناطق پرخطر در  تغییرمنطقه خطرناک 

 .مورد پایان قرنطینه اعمال می شود

 نشده باشد قرنطینهذکر   www.rki.de/risikogebieteلیست  دیگر در منطقه در معرض خطر قبل از پایان قرنطینه یا اگر پس از ورود و
 .بالفاصله به پایان می رسد

 تعیین شده است. کشور هایی با درصد دلتای باالاین در شرایطی است که منطقه آسیب دیده نه به عنوان منطقه ای با خطر باال و نه به عنوان 

اطالع دهید و با پزشک   Gesundheitsamtدر دوره قرنطینه پس از ورود ، شما موظف هستید بالفاصله به  عالئم کرونادر صورت بروز 

  .تماس بگیرید

 

 .به قرنطینه بروید به آلمان بوده اید ، همیشه باید هنگام ورود اگر در کشور هایی با درصد دلتای باال

 .در قرنطینه بمانید روز ۱۴شما باید برای  .در قرنطینه بمانید روز ۱۰شما باید برای 

 کشورهای پر خطر

 
دلتای باالکشور هایی با درصد   

 
 قرنطینه اجباری 

 قوانین قرنطینه 

http://www.bundesgesundheitsministerium.de/coronavirus-infos-reisende
http://www.bundesgesundheitsministerium.de/coronavirus-infos-reisende
http://www.bundesgesundheitsministerium.de/coronavirus-infos-reisen/einreise-sms-%20Sprachen.html
http://www.bundesgesundheitsministerium.de/coronavirus-infos-reisen/faq-neue-einreisevo.html
http://www.gesundheitsamt.bremen.de/
http://www.einreiseanmeldung/
http://www.einreiseanmeldung/
http://www.rki.de/risikogebiete

