
 

معاً للحّد من إنتشار الفيروس
  .نتشار الفيروس

قمت الذين  أسماء األشخاصسوف يسألك عن قائمة : األسئلة بشكل كامل

يتم التعامل مع هذه البيانات بسّرية تامة
األشخاص الذين كنت على اتصال معهم في الوقت المناسب

 كورونا فيروس
والمحظورات  الواجبات اتخاذها،رفة اإلجراءات التي يجب 

إذا أردت الحصول على معلومات عن القائمة الحالية للمناطق والبلدان
فمن الضروري اإلستعالم عبر الموقع الرسمي 

للشؤون الخارجية للخدمة الفيدرالية العامة
https://diplomatie.belgium.be/fr

موحالسفر غير ممكن أو غير مس

السفر غير بشكل رسمي 
ومنطقة  الضروري خارج اإلتحاد األوربي

شنغن والمملكة المتحدة، يُطبق هذا القرار 
حتى إشعار آخر، حيث تُعتبر هذه الدول من 

 

كذلك األمر بالنسبة للبلدان المتواجدة في 
على موقع  المحددة قائمة المناطق الحمراء

 

اإللتزامات القانونية عند العودة
عند العودة من  إجباريالخضوع للحجر الصحي وإجراء فحص 

جميع الدول خارج االتحاد األوروبي ومنطقة شنغن ومن جميع 
  الدول الواقعة في المنطقة الحمراء

وإبالغه بتاريخ سفرك إلجراء 
 

الخضوع للحجر 
الصّحي ويُنصح 

.بإجراء فحص  

   

معاً للحّد من إنتشار الفيروس: تتبّع جهات اإلتصال
نتشار الفيروسإ للحّد مناالتصال أحد اإلجراءات الوقائية جهات يعد تتبع 

األسئلة بشكل كامل نع قدر اإلمكان أن تجيب جداً  من المهمو ة باإلتصال بك،
  .بهم باإلختالط

 يتم التعامل مع هذه البيانات بسّرية تامة
األشخاص الذين كنت على اتصال معهم في الوقت المناسب إبالغ بذلك سيتم ، بفضل تعاونك  

... 

 ممكن 

فيروس  -خارح البلد السفر  لومات عنمع  
رفة اإلجراءات التي يجب لمع يتم تصنيف المناطق والبلدان حسب األلوان 

 .المتعلقة بالسفر

إذا أردت الحصول على معلومات عن القائمة الحالية للمناطق والبلدان
 فمن الضروري اإلستعالم عبر الموقع الرسمي 

 للشؤون الخارجية للخدمة الفيدرالية العامة
https://diplomatie.belgium.be/fr 

 يتم تحديث هذا الموقع بإستمرار

السفر ممكن مع مراعاة 
عند الوصول إلى بلد  الشروط

 الوجهة

توخي الحذر في بعض البلدان 
 أو المناطق في هذا البلد

  السفر غير ممكن أو غير مس

بشكل رسمي تمنع بلجيكا 
الضروري خارج اإلتحاد األوربي

شنغن والمملكة المتحدة، يُطبق هذا القرار 
حتى إشعار آخر، حيث تُعتبر هذه الدول من 

 .المناطق الحمراء
+ 

كذلك األمر بالنسبة للبلدان المتواجدة في 
قائمة المناطق الحمراء

 الشؤون الخارجية

... 
عائد من أي دولة أخرى إلى بلجيكا، أو 

ساعة في بلجيكا أن يقوم بملء 

https://travel.info-coronavirus.be/fr/public
locator-form 

 اإللتزامات القانونية عند العودة
الخضوع للحجر الصحي وإجراء فحص 

جميع الدول خارج االتحاد األوروبي ومنطقة شنغن ومن جميع 
الدول الواقعة في المنطقة الحمراء

وإبالغه بتاريخ سفرك إلجراء اإللتزام بالتواصل مع الطبيب العام 
 .الفحص

 أو

                  

 تتبّع جهات اإلتصال

ة باإلتصال بك،من السلط موظف سيقوم

...هل ترغب بالسفر إلى 

 السفر

 
يتم تصنيف المناطق والبلدان حسب األلوان 

 إذا أردت الحصول على معلومات عن القائمة الحالية للمناطق والبلدان

مركز اإلتصال 
 بالشؤون الخارجية
+32 (0)2 501 4000  

... من العودةفي حال 
عائد من أي دولة أخرى إلى بلجيكا، أو يتعيّن على كل شخص 

ساعة في بلجيكا أن يقوم بملء  48يرغب باإلقامة ألكثر من 
  .استمارة لتحديد الهوية

  )المسافر تحديد موقعاستمارة  (
coronavirus.be/fr/public-health-passenger-
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