الوزيراالتحادي للداخلية هورست زيهوفر يمدد ضوابط الحدود الداخلية لتشمل حركة النقل الجوي
والبحري داخل أوروبا
تطبق على الفور قيود الدخول أيضًا على الرحالت الجوية والبحرية من إيطاليا وإسبانيا والنمسا
وفرنسا ولوكسمبورج والدنمارك وسويسرا

مدد وزير الداخلية االتحادي هورست زيهوفر الضوابط الحدودية المؤقتة لتقليل خطر اإلصابة بفيروس
كورونا إلى حركة النقل الجوي والبحري داخل أوروبا  ،وفقًا لقرار مجلس الوزراء االتحادي اليوم.
كما يتم فورا ً من اآلن تنفيذ ضوابط الحدود الداخلية على الرحالت الجوية القادمة إلى ألمانيا من إيطاليا
ضا على النقل البحري من
وإسبانيا والنمسا وفرنسا ولوكسمبورج والدنمارك وسويسرا .وهذا ينطبق أي ً
الدنمارك.
الوزير االتحادي شويار:

يتطلب الوضع الحالي أن نضمن إمدادات أساسية مستقرة في النقل اإلقليمي وفي نفس الوقت ،أن نعمل
على تقييد سفر الركاب عبر الحدود داخل أوروبا إلى الحد األدنى المطلق .منذ الليلة الماضية  ،لم يتمكن
مواطنو الدول الثالثة من دخول ألمانيا إال في عدد قليل من الحاالت الفردية (مثل العاملين في المجال
الطبي) .اليوم نحن نتخذ خطوة أخرى لحماية السكان :نحن بصدد توسيع قيود الدخول للمسافرين من
الدول األعضاء األوروبية .سواء للقادمين إلى ألمانيا عن طريق الجو أو بالسكك الحديدية أو عن طريق
البحر أو البر .و يستثنى بشكل خاص من هذه التدابير نقل البضائع والموظفين في قطاعات الرعاية
الصحية أو البنية التحتية الحيوية .بهذه الطريقة نضع ترتيبات موحدة للسفر داخل وخارج أوروبا.
هناك اآلن قيود على حركة السفر على خطوط النقل هذه مفروضة على المسافرين بدون سبب ُم ِلح.
ويُطلب من المسافرين الذين لديهم سبب ملح للسفر ومن المتنقلين عير الحدود يوميا للعمل إحضار أدلة
تظهر الحاجة إلى عبور الحدود.
ترجو وزارة الداخلية االتحادية جميع المواطنين عدم القيام إطالقا ً برحالت ال تحتمها الضرورة
القصوى.
لقد تم إبالغ دول االتحاد األوروبي المعنية مسبقا ً وسيتم إرسال خطاب اإلخطار طبقا ً لذلك بشأن إعادة
فرض ضوابط الحدود المؤقتة استنادًا إلى المادة  28من قانون حدود شنغن إلى المفوضية األوروبية
ووزراء الداخلية في جميع دول االتحاد األوروبي.
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