
 استمارة الشهادة الصحية

 للعمل االعتيادي خالل ظروف جائحة كورونا في المدارس 

 2021فبراير  17بوالية مكلنبورغ فوربومرن بداية من 

 

 
 اسم المدرسة

 عنوان المدرسة )الشارع، رقم المنزل، الرمز البريدي، المدينة(

 
 االسم األول واسم العائلة للتلميذة / التلميذ

 
 تاريخ ميالد التلميذة / التلميذ

 

 الجزء أ: العائدون من السفر

 

بموجب توقيعي أن التلميذة / التلميذ المذكور أعاله لم يتواجد وفق القواعد المنظمة للمرسوم الثاني للحجر الصحي بشأن فيروس كورونا  أؤكد

 " في األيام العشرة األخيرة:2"سارس كوف 

 

 (risikogebiete-19-https://www.rki.de/covid في إحدى المناطق الخطرة )انظر تصنيف معهد روبرت كوخ عبر الرابط: -

 أو

https://www.regierung-تواجد بالفعل في إحدى المناطق الخطرة، لكنه يندرج تحت القواعد االستثنائية السارية حاليًا )انظر:  -

–Corona-zum-Informationen-Blickpunkte/Wichtige--mv.de/Landesregierung/wm/Aktuelles

Virusأو ) 

ر ملزم بالحجر الصحي وفق القواعد المنظمة للمرسوم الثاني للحجر الصحي بشأن فيروس كورونا "سارس كوف أنه ألسباب أخرى غي -

mv.de/Landesregierung/wm/Aktuelles-https://www.regierung-" كٌل في نسخته السارية حاليًا )انظر الرابط: 2

Virus–Corona-zum-Informationen-Blickpunkte/Wichtige-). 

 

 1بموجب توقيعي أني على علم بأنه ال يُسمح لألشخاص العائدين من منطقة يجب الخضوع بعدها للعزل الصحي حسب أو وفق المادة  أؤكد

" بدخول المدرسة، إال في حال وجود قاعدة 2واعد المنظمة للمرسوم الثاني للحجر الصحي بشأن فيروس كورونا "سارس كوف من الق 1البند 

بأني ُملزم  علم". كما أني على 2من المرسوم الثاني للحجر الصحي بشأن فيروس كورونا "سارس كوف  2استثنائية وفق أو بناء على المادة 

" بتقديم هذا البيان فوًرا إلى المدرسة 2من المرسوم الثاني للحجر الصحي بشأن فيروس كورونا "سارس كوف  5ملة الج 1البند  1حسب المادة 

 " تُطبق في هذا الصدد. 2من المرسوم الثاني للحجر الصحي بشأن فيروس كورونا "سارس كوف  4وأن الغرامات المقررة وفق المادة 

 

بأنه تم إنهاء هذا الحجر الصحي وفق القواعد  أؤكدة للتلميذة / التلميذ المذكور بعد العودة فإني وفي حال تخفيض مدة الحجر الصحي الالزم

 " كٌل في نسخته السارية.2المنظمة للمرسوم الثاني للحجر الصحي بشأن فيروس كورونا "سارس كوف 

 

   

 التوقيع  التاريخ

 )األب أو األم / ولي األمر أو التلميذة البالغة / التلميذ البالغ(
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 الجزء ب: الشهادة الصحية

 

بأن خطة الوقاية من العدوى واإلجراءات الصحية المقررة في مدارس والية مكلنبورغ فوربومرن )الخطة الصحية لفيروس كورونا  إعالميتم 

 " بدخول المدرسة.19"( تنص على أنه ال يجوز لألشخاص الذين تظهر عليهم األعراض الُمعتادة لفيروس كورونا "كوفيد 2"سارس كوف 

 

 لة:ويشمل هذا األشخاص، في حا

درجة مئوية أو السعال أو اضطرابات في  38ظهور أعراض فيروس كورونا الُمعتادة عليهم، مثل ارتفاع درجة الحرارة بداية من  -

 حاسة الشم و / أو التذوق ورشح األنف )فقط باالتصال مع األعراض المذكورة سلفًا(،

 

 أو كانت لديهم معرفة بأنهم

 " أو2مخالطون لشخص ُمصاب بفيروس كورونا "سارس كوف  -

يصدر مكتب الصحة المختص الحجر  ما لم"، 2يوًما لشخص ُمصاب بفيروس كورونا "سارس كوف  14كانون مخالطين في آخر  -

 الصحي على التلميذة/التلميذ المذكور أو قام بإنهاء هذا الحجر بحقه.

 

من المرسوم الثاني لفيروس كورونا بالمدارس بإبالغ المدرسة على الفور إذا كانت التلميذة / التلميذ  8ادة أن هناك إلزاًما وفق الم إعالميكما تم 

" إيجابية بشكل مؤكد )بشأن المخالطة المباشرة 2المذكور أعاله من المخالطين لشخص جاءت نتيجة اختباره لفيروس كورنا "سارس كوف 

 " إيجابية(.2شخص جاءت نتيجة اختباره لفيروس كورنا "سارس كوف  دقيقة مع 15بالوجه بشكل متصل ألكثر من 

 

 بموجب توقيعي،  أؤكد

 بأنه ال توجد مشاكل صحية لدى التلميذة/التلميذ المذكور أعاله وأنه  -

لم تحدث حسب معلوماتي مخالطة للتلميذة / التلميذ المذكور أعاله مع شخص جاءت نتيجة اختباره لفيروس كورنا "سارس كوف  -

دقيقة مع شخص جاءت نتيجة اختباره لفيروس  15" إيجابية بشكل مؤكد )بشأن المخالطة المباشرة بالوجه بشكل متصل ألكثر من 2

 أويوًما  14" إيجابية( في آخر 2كورنا "سارس كوف 

 أن هذه المخالطة قد حدثت، لكن لم يصدر مكتب الصحة أمرا بالحجر الصحي أو قام بإنهاء هذا الحجر. -

 

 

   

 التوقيع  التاريخ

 )األب أو األم / ولي األمر أو التلميذة البالغة / التلميذ البالغ(

 
 
 


