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إقــــــــــــــــــــــرار

بهذا أ ّقر بأنـه قد تـمت إحاطتي عل ًما بالنقاط التالية وأؤكد فهمي التام لمضمونها:
-

نظرا إلى ظروف الجائحة يُسمح حاليا بالدخول إلى األراضي األلمانية بشكل محدود فقط ضمن قيود .حيث أن حصولي على التأشيرة
ال يخولني وحده دخول األراضي األلمانية.

-

ال يُسمح لي بالدخول إلى ألمانيا بموجب التأشيرة الممنوحة لي ،إال إذا قمت عند وصولي إلى األراضي األلمانية بإبراز إثبات معترف
به يوثق إتمام عملية التطعيم ضد فيروس كورونا  SARS-CoV-2بشكل كامل (إثبات التطعيم).

-

لقد تم إعالمي بالشروط الواجب توفرها في إثبات التطعيم المشار إليه أعاله.

-

أدرك على وجه الخصوص ضرورة التطعيم الكامل بواحد أو أكثر من اللقاحات المدرجة على موقع معهد Paul Ehrlich Institut
) (PEIعلى الرابط التالي ،وضرورة مرور  14يوما على األقل منذ موعد تلقي آخر جرعة.
https://www.pei.de/EN/newsroom/dossier/coronavirus/coronaviruscontent.html;jsessionid=1B4248907A4950589B5382B59F2ED942.intranet232?cms_pos=3

-

في حالة الشخص المتعافي ،يجوز أن يتكون التطعيم من جرعة واحدة فقط من اللقاح .وإلثبات حالة التطعيم الكاملة كشخص متعاف،
يجب تقديم إثبات اإلصابة بفيروس كورونا  SARS-CoV-2قبل تلقي التطعيم ،وذلك بتقديم نتيجة إيجابية لفحص (.)PCR

-

يجب أن تكون شهادة التطعيم إما باللغة األلمانية أو اإلنجليزية أو الفرنسية أو اإليطالية أو اإلسبانية.

-

يمكن االطالع بدقة على المتطلبات الالزمة إلثبات التطعيم ،والتي بموجبها يمكن لألشخاص دخول ألمانيا رغم القيود المفروضة ،وذلك
على الرابط التالي:

https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/faqs/EN/topics/civil-protection/coronavirus/coronavirus-faqs.html
تحت البنـد " .4قيود السفر المفروضة على حركة النقل الجوي والبحري الدولية خارج أوروبا (الدخول إلى ألمانيا من بلـد ثالث) و
تحت "ما هي المتطلبات الواجب توفرها في إثبات التطعيم؟".
-

إذا تعذر تقديم إثبات تطعيم معترف به ،فلن يُسمح لي بدخول ألمانيا ،وسيتم إبعادي من مركز الحدود األلماني .باإلضافة لذلك ،يجوز
لشركات النقـل ،وال سيما شركات الطيران ،رفض نقلي إلى ألمانيا منذ البداية.

-

في حال تم منعي من الدخول إلى ألمانيا عند وصولي إلى أحد المطارات األلمانية ،فسوف تقوم شركة الطيران بإعادتي إلى المكان
الذي أقلعت منه الطائرة ،وتحميلي كافة التكاليف المترتبة على ذلك.

-

ال يتم البت في قرار الدخول إلى األراضي األلمانية من عدمه إال عند الوصول إلى أحد المطارات األلمانية أو إلى أحد المنافذ الحدودية
األلمانية ،وذلك من قبل أفراد الشرطة المعنيين بشؤون مراقبة الحدود.

كمـا أؤكــــد بأنني
.1
.2

ضح أعاله)؛ وبأنني
سوف أتلقى قبل دخولي أللمانيا التطعيم ضد فيروس كورونا  SARS-CoV-2بشكل كامل (كما هو مو ّ
سوف أقـدم إثبات تطعيم معترف بها (كما هو موضح أعاله) عند الدخول الى األراضي األلمانية.

المكـان:
التاريخ:
االســـم:
التوقيع_____________________________ :

