
تعدیالت في استراتیجیة الفحص والعزل وتتبع العدوى  
 )TISKوالحجر الصحي (المسماة اختصاًرا 

 
جري الحكومة النرویجیة تعدیالت في استراتیجیة الفحص والعزل وتتبع العدوى والحجر تُ 

ویتكفل الفرد  ختبارات الذاتیة لال باستخدام أوسعالحجر الصحي   استبدال). یتم TISKالصحي (
 .   عینتھذاتھ بإخطار المخالطین المقربین في حالة إیجابیة 

 
  الجھود البلدیة الخاصة باستراتیجیة الفحص والعزل وتتبع العدوى والحجر تركیزسیتم في الفترة القادمة 

) على الحاالت التي یترتب على انتشار العدوى فیھا تبعات كبیرة، وبذلك تستطیع  TISK(  الصحي
تتبع العدوى بین  ل تفشي في خدمات الصحة والرعایة والإعطاء األولویة للتعامل مع حاالت البلدیات 

، على سبیل المثال مستخدمي خدمات الرعایة  صنةغیر المح  فئات وال للخطر الفئات المعرضة 
   .  إلصابة بالمرض عرضین بشكل كبیر لواألشخاص الم

 
) الحالیة ال تزال تتطلب  TISKقالت وزیرة الصحة وخدمات الرعایة، إنغفیلد شركول، إن استراتیجیة (

وتتكیف   ، تتمتع بقدر أكبر من االستدامة والمرونةجھوًدا كبیرة من البلدیات. نحن نرید وضع استراتیجیة  
  معدل التطعیم بین السكان، ولھذا فننتقل إلى مرحلة قیام الفرد ذاتھ تتناسب مع و  ،مع تطورات الجائحة

بإجراء االختبار وتتبع العدوى. ولكي یتمكن األشخاص المصابون بالعدوى من تنفیذ   على نطاق أوسع 
تتبع العدوى وما   ما الذي یعنیھ  طة حولھذا األمر، فیتعین حصول الفرد على معلومات واضحة ومبسّ 

 الذي ینبغي فعلھ. وقد تم تكلیف الدوائر المتخصصة بإعداد تلك المعلومات.  
 

 تعدیالت في القواعد الخاصة بالحجر الصحي عند مخالطة حالة مصابة 

، ولھذا  بأسره مجتمع على ال إذا خضع عدد كبیر من الناس للحجر الصحي، فسیتسبب ذلك في صعوبات  
قترح مدیریة الصحة والمعھد الوطني للصحة العامة إمكانیة إلغاء القواعد الخاصة بالحجر الصحي عند  فت

في حكمھم.  یندرجون ضمن أفراد األسرة الواحدة أو من ال  مخالطة حالة مصابة للمخالطین الذین 
 وقررت الحكومة اتباع ھذه التوصیة.  

 

یندرجون ضمن أفراد األسرة  ال  یُلغى الحجر الصحي عند مخالطة حالة مصابة بالنسبة للمخالطین الذین  
من ینایر / كانون الثاني.   13الواحدة أو من في حكمھم اعتباًرا من منتصف لیلة الخمیس الموافق 

تت إصابتھ.  بعد مخالطة الشخص الذي ثبُ   5والیوم   3إجراء االختبار في الیوم  بھؤالء األشخاص   وصىیُ 



أیام. في حال ظھور أعراض، یجب علیھم البقاء في   10نصحون بمراقبة األعراض جیًدا لمدة  كما یُ 
   المنزل وإجراء االختبار. 

 

تقدیرات المعھد الوطني للصحة العامة وسیلة  وأضافت شیركول أن إجراء االختبار یعتبر على حسب  
ا على األفراد من الحجر الصحي.  وأقل شدة وتضییقً  على المجتمع  تكلفة الة للكشف عن العدوى وأقل فعّ 

بتكلیف مدیریة   امت الوزارةولذلك فقد قیقلل إجراء االختبارات من الغیاب ویخفض من عبء التدابیر. 
ملیون اختبار إضافي. وستوزع االختبارات بالمجان على   100الصحة بإبرام اتفاقیة لشراء حتى 

 المواطنین.  

 
 المخالطون من أفراد األسرة الواحدة ومن في حكمھم من المخالطین المقربین

حالیًا بالدخول في حجر صحي لمدة عشرة   االمعمول بھ متطلبات ال فید بأن تُ تم تقدیم توصیات للحكومة 
أیام عند مخالطة حالة مصابة بالنسبة ألفراد األسرة الواحدة أو من في حكمھم من المخالطین المقربین  

بإجراء االختبار یومیًا لمدة خمسة أیام بعد آخر مخالطة للحالة المصابة. األشخاص الذین   اھیمكن استبدال
نظر الحكومة  . ت أیامال یتبعون تعلیمات إجراء االختبار یتعین علیھم البقاء في الحجر الصحي لمدة عشرة 

فیة من االختبارات.  توفیر احتیاطیات كا، فیتعین  إقرار ھذا التغییرقبل لكن  ، وبإیجابیة لھذا التعدیل
ألسر. قواعد  على اباإلضافة إلى ذلك، فیجب أن تكون البلدیات قد أعدت نظاًما لكیفیة توزیع االختبارات 

للمخالطین من أفراد األسرة الواحدة ومن في حكمھم من المخالطین المقربین  الحجر الصحي الحالیة 
.  حتى إشعار آخر  نطبقت  للشخص المصاب   

 

    Smittestopp العدوىتطبیق وقف 

زیادة الفائدة من استخدام تطبیق وقف العدوى   TISKجیة یترتب على التعدیالت في استراتی 
Smittestopp  . 

تطبیق وقف العدوى في الوقت الحالي. لذلك إذا   استخدام  ذكرت وزیرة الصحة "نحن حقًا في حاجة إلى 
تسجیل ذلك على التطبیق.    علیك أن تتذكرصبت بالعدوى، فإذا أُ لم تكن قد قمت بتنزیلھ، فافعل ذلك اآلن. 

على مقربة منھم   تواجدت . یحصل األشخاص الذین  في التطبیق  ال یتم اإلفصاح عن البیانات الشخصیة
من ھو الشخص المصاب، ولكن   یتسنى لھؤالء األشخاص معرفةوال  . على إخطار بشكل سریع
   ".توخي الحذر ومراقبة األعراض وإجراء االختبار تطالبھم ب سیحصلون على رسالة  

تتبع العدوى ویمكن أن    جھود ل ذلك من سھّ یُ سإذا بدأ المزید من الناس في استخدام تطبیق وقف العدوى، ف
منطقة   داخلالعدوى عند السفر  وقف  العدوى. ویمكن أیًضا استخدام تطبیق  سلكسر سالیساھم في 

العدوى متوفر بالعدید من اللغات،   وقف  االتحاد األوروبي وبلدان المنطقة االقتصادیة األوروبیة. تطبیق 
    منھا العربیة والتركیة واألردیة. 
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