
 وطنیة أكثر صرامة للحد من العدوى  تدابیر
 

حمایة  لو ،وطنیة جدیدة لمكافحة العدوى حتى ال تثقل كاھل خدمات الصحة والرعایة الحكومة تدابیر  فرضت
في  و، بالغین لبالنسبة ل والحیاة اللیلیة  فعالیاتالوظائف المجتمعیة الحیویة. ستكون ھناك قواعد أكثر صرامة لل

 .أنحاء البالد  كافةفي الكحول  لتقدیم رظثقافیة وأنشطة أوقات الفراغ المنظمة. سیتم فرض حنشاطات الال

 

تتزاید العدوى في النرویج بشكل حاد، وقد اكتسبنا  " ل)ا(حزب العم ه ار ستورغوناس  یل رئیس الوزراء اق  -
تتخذ  لذلك . اآلن خطورة مدى سرعة انتشاره. نحن في وضع أكثر حول وومیكرون أحور  معرفة جدیدة حول مت

 .جائحة" إجراءات أكثر صرامة للحفاظ على السیطرة على ال الحكومة 

 

.  األشخاص بالعدوىالمزید من  لى إصابةإیؤدي ھذا  . س عدوى أومیكرون أكثرمتحور التحدي الكبیر ھو أن 
اإلصابة  راً باً كبیخطریشكل   الالفیروس  حورأن مت بینسیصاب العدید من ھؤالء بمرض خطیر، حتى لو تو

الطوارئ من ضغوط  مراكزاألطباء العامین وعیادات  بمرض خطیر. تعاني المستشفیات ودور رعایة المسنین و
لى موظفین  عصول ح ال صعوبةبین العاملین الصحیین و  ةالمرضی اتلمرضى وزیادة الغیابعداد امتزایدة نتیجة أل

 البالد.  مؤقتین من خارج

 

تدابیر جدیدة أكثر   بفرض واضحة من السلطات الصحیة  توصیاتلقد تلقینا  كلمتھ قائالً "وأشار ستوره في   -
ولكن لألسف ستتأثر ھذه الفئات في   صرامة اآلن. نحن مھتمون بحمایة األطفال والشباب والفئات الضعیفة، 

الصحیة وفي   اتخدمأن الكثیرین ممن یعملون في الفي الوقت نفسھ . نعلم حیاتھم الیومیة بالتدابیر المفروضة
 .الحالي"  خطورة الوضع زیدی ، ممااآلن مرھقونالمدارس وریاض األطفال 

 

 عملیة التطعیم

  300.000 لىإ 90.000 منعدد المصابین في سیناریو أولي أنھ قد یصل  ةیقدر المعھد الوطني للصحة العام
تقوم  لم  مایومي للمستشفى بشكل ل  دخوحالة  200إلى   50 ما یقارب، وفي غضون ثالثة أسابیع  حالة یومیًا

ً  الخدمات الصحیة كاھل السیناریو ھذاثقل بشكل كبیر. یمكن أن ی  جائحةال  اءبطبإاإلجراءات  . توصي كل تماما
التطعیم  عد  یُ  باإلضافة إلى ذلكعلى الفور.  كثفةبتنفیذ تدابیر م والمعھد الوطني للصحة العامةمدیریة الصحة  من

 .لًحاأمًرا مُ   عززة مالجرعات  الب

  . لذلك التطعیم في البلدیات التي تحتاجعملیة والصیدلیات المساعدة في  الجیشقوات لذلك تطلب الحكومة من 
 األمر ھنا.لخاص بھذا  الخبر ا  طلع علىا

 

أن یتم تطعیم كل من تزید أعمارھم عن   جداً  ن المھم "م یركولش فیلد غالصحة وخدمات الرعایة إن  ة وزیرقالت   -
خالل وفي أسرع وقت ممكن،  معززة عاًما واألشخاص المعرضین لخطر اإلصابة بمرض خطیر بجرعة  65
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دد ممكن من األشخاص الذین لم یتم تطعیمھم  . یجب أن نحاول أیًضا الوصول إلى أكبر عة مقرر فترة التطعیم ال
لكل من   ونصف شھرأ أربعةة إلى معززبین الجرعة الثانیة والجرعة الالزمني بالكامل من قبل. تم تغییر الفاصل 

 معززة". جرعة أخذ  وصى بیُ 

العاملین الصحیین لدیھا بمعدل أعلى مما  لقیحأن تقوم البلدیات والمستشفیات بت ھمیة أعلى  أیًضا ت الوزیرةكدأو
حتى تتاح  المجید  جرعات لقاح إضافیة قبل عید المیالد  المعھد الوطني للصحة العامة رسل  یس  رأیناه حتى اآلن.

الجرعة ونصف على تطعیمھم ب شھرأ ت أربعةمر  والذین عاًما 45فوق سن من ھم  للبلدیات فرصة تطعیم كل
كانون   /بحلول منتصف شھر ینایرمعززة عاًما على جرعة  45فوق سن  من ھم  ل فترض أن یحصل كی  الثانیة.
 .الثاني

 

 جدیدة التدابیر ال
 
الثقافیة واألنشطة الترفیھیة  نشطةوالحیاة اللیلیة للبالغین، واأل  الخاصة بالفعالیات القواعدد ی شدبتالحكومة قوم  ت

 .تام لتقدیم الكحول حظر  فرضتم ی .المنظمة

ارتفاع مخاطر  المواقف التي یقدم فیھا الكحول وبین ط ارتبانحن نقوم بذلك ألن ھناك "  یركولش  وأضافت -
 ". ة قصیر  فترة خاللحیث یمكن أن یصاب الكثیرون بالعدوى  اإلصابة  

  غضون یوم وریاض األطفال في  متوسطةجمیع المدارس االبتدائیة وال العمل بالمستوى األصفر فيیجب   
تعلیم الكبار  مدارس المدارس الثانویة و تعمل. یجب أن كانون األول كأقصى حد  /دیسمبر  16الموافق الخمیس  

 لالنتقال السریع إلى المستوى األحمر.   ادستعد ال یجب على المدارس وریاض األطفال اوحمر. األمستوى  بال

بذلك  الخبر الخاص  طلع علىا المھنیة تسھیل التدریس الرقمي.  معاھدوالالجامعیة على الجامعات والكلیات یجب 
 (قادم). 

 

ر  تحوبغض النظر عن ماالختالط بمصاب   بعدوالحجر الصحي  مصابینلعزل ال موحدة  قواعد فرضیتم 
 . الخبر طلع علىاالفیروس. 

 المنزل.العمل من  فیما یخصرشادات تشدید اإلو كماماتالاستخدام نطاق ع  یكما یتم توس

 

نقدم أیًضا توصیة واضحة مفادھا أنھ یجب على األشخاص غیر  أكدت الوزیرة شیركول حیث قالت إننا   -
ھم بشكل   19-یتم إدخالھم إلى المستشفى بسبب كوفید  غلب منأ  حیث إن .من العدوى ة أنفسھموقایالمطعمین 

عاًما، باإلضافة إلى كبار السن الذین تم تطعیمھم بالكامل  60و 40أساسي غیر محصنین تتراوح أعمارھم بین 
غیر المطعمین عالیة جًدا   راقدین في المستشفیات منن نسبة المرضى الإ. معززة بعدوالذین لم یتلقوا جرعة 

یة أنفسھم  وقا یجب على األشخاص في المجموعات المعرضة للخطر  ة السكان الذین تم تطعیمھم.مقارنة بنسب
 أیًضا. 

دیسمبر / كانون   15األربعاء   ةلیلمنتصف   اعتباراً من منظمة في لوائح تشریعیةیسري مفعول اإلجراءات ال
ً تنطبق اإلجراءات لمدة أربعة أسابیع واألول.  ھناك  كانت ن إ، وال یمكن استبعاد أنھا ستستمر لفترة أطول مبدئیا

 . ات حاجة لمزید من التشدید



 التدابیر الوطنیة   فیما یلي
 نصائح وتوصیات 

 
 المسافة واالتصال االجتماعي 

 .من في حكمھم أفراد األسرة و عداما خرین عن اآلیجب على الجمیع الحفاظ على مسافة متر واحد  •

  والمدارس االبتدائیة ریاض األطفال فيألطفال على امسافة متر واحد الحفاظ على التوصیة بال تنطبق   •

 في أوقات الفراغ. 

ضعیفة  ألطفال والشباب والفئات ال الخاصة باخدمات ال فيھناك أیًضا استثناءات للبالغین الذین یعملون  •

 . والمعرضة للخطر

ایة وقیجب على األشخاص المعرضین لخطر اإلصابة بمرض خطیر واألشخاص غیر المحصنین  •

 أنفسھم. (جدید) 

ال یزید  ما استقبال . یمكن سرة فراد األ ضیوف في المنزل باإلضافة إلى أ  10أكثر من  استقبالیجب  ال  •

مسافة   وجودورأس السنة الجدیدة، ولكن یجب المجید ضیفًا مرة واحدة خالل عطلة عید المیالد  20 عن

 . الجمیع التفكیر جیًدا في العدد اإلجمالي لمن یخالطوھم  یجب علىبین الضیوف. واحد  متر 

  أوفصولھم   أومجموعاتھم  عزیارات مبتبادل الألطفال في ریاض األطفال والمدارس االبتدائیة ل سمحیُ  •

 بھ من الضیوف.  ىوصالعدد المُ ذلك  حتى لو تجاوز    ،أقسامھم 

 لكن ال تعزل نفسك. و، المخالطین المقربین ل عدد یقلیرجى ت  •

 قابل اآلخرین في الھواء الطلق كلما أمكن ذلك.  •

 

 المنظمة األنشطة الترفیھیة 

 األطفال والشباب 

م بأنشطة یاق بالسن المدرسة االبتدائیة  في ألطفال والشباب في ریاض األطفال أو ل سمحی •

عدد  یخص  فیماقیود  مع وجود،  ات الكورالترفیھیة منظمة، مثل تدریب كرة القدم أو تدریب

  20  یزید العدد عنأالّ في الداخل، یجب   طالنشا  تم األشخاص الذین یمكنھم المشاركة. إذا 

 ً كحد أقصى، ما لم یكن جمیع المشاركین من نفس المجموعة في المدرسة أو ریاض  شخصا

 األطفال. (جدید) 

ال نوصي   یمكن لألطفال والشباب في سن الروضة أو المدرسة االبتدائیة أن یتدربوا معًا، لكننا •

 أو المباریات أو البطوالت حیث یتجمع األطفال من أماكن مختلفة. (جدید) الدوریات إجراءب



لألطفال والشباب في ریاض األطفال  قللتي تتم في الھواء الط االریاضیة  فعالیات ال  اءستثنیتم ا  •

ألطفال دائًما ن یحافظ اأمكن من المیمكن إجراؤھا إذا كان حیث أو سن المدرسة االبتدائیة.  

عداد المسموحة على مسافة متر واحد، وإذا كان من الممكن اتباع القواعد األخرى المتعلقة باأل

 . فعالیاتالتي تنطبق على جمیع ال و بھا

في أوقات  على المسافة اآلمنة المتوسطةطفال والشباب الذین أنھوا المرحلة فظ األایجب أن یح •

على سبیل المثال أنھ ال ینبغي لعب كرة القدم أو كرة الید، حیث یصعب   ھذا فراغھم. یعني

 . (جدید) مسافة المتر الواحدالحفاظ على 

 

 بالغین ال

 والتي تشملنوصي بتأجیل أو إلغاء الفعالیات المرتبطة باألنشطة الریاضیة والترفیھیة المنظمة  •

 في الداخل والخارج. (جدید)  سواء مجموعات مختلفة، 

 نوصي بتأجیل أو إلغاء األنشطة الریاضیة والترفیھیة المنظمة للكبار التي تتم في الداخل.  •

ة أنشطة ترفیھیة منظمة أخرى في الھواء الطلق، ولكن یمكن للبالغین ممارسة الریاضة أو ممارس •

 . على مسافة المتر الواحد فظوا اشخًصا كحد أقصى وأن یح  20 الّ یتجاوز العددوصى بأیُ 

 

 لجمیع توصیات تخص ا

م  ھنشجع الجمیع على الخروج في الھواء الطلق. لكن من المھم الحفاظ على مسافة جیدة من بعض •

 الخارج. في  ثناء التواجدأالبعض، حتى  

بحیث یمكن تجنب   ھامفتوحة إذا كان من الممكن تنظیم استخدام غرف تبدیل المالبسیمكن إبقاء  •

المفتوحة إلى االزدحام،    تبدیل المالبسغرف  تبین األشخاص. إذا أد  الختالط عن قرباالزدحام وا

الیدین  ل اسومغالصحیة المراحیض  تكون ن  أ یمكنلالستخدام العادي، ولكن  ھاقفمن المستحسن إغال

 في المبنى.  كن ھناك بدیل لھامتاحة إذا لم ی

 . ھنا المحترفین ریاضاتالخاص ب خبرلعلى ا  طلعا •
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 SFOنشاطات ما بعد المدرسة المدارس وریاض األطفال و 

وطني في ریاض األطفال والمدارس االبتدائیة  على الصعید الصفر األ مستوى  بال فرض العملیتم  •

ً  مستوى األحمربال العمل على التي تنص وائح المحلیة اللتسري  ة. متوسطوال الوطنیة   عن القواعد عوضا

 المستوى األصفر. (جدید) للعمل ب

 تعلیم الكبار. (جدید) مدارس في المدارس الثانویة و احمر وطنیً األ مستوى بال فرض العملم ت •

 لالنتقال السریع إلى المستوى األحمر. (جدید)   ادستعد اال المدارس االبتدائیة وریاض األطفال  على یجب •

المھنیة تسھیل التدریس الرقمي والتدریب على    معاھدوالالجامعیة الجامعات والكلیات  یجب على •

 المھارات واالمتحانات إلى أقصى حد ممكن. (جدید) 

 أوأقسام    أورس االبتدائیة مع فصول ا ترتیب اجتماعات لألطفال في ریاض األطفال أو المد ب  سمحی •

 مع العدد المطلوب من البالغین.  ھاكملبأمجموعات 

 ریاض األطفال والتعلیم العالي.والمدرسة التدابیر في الخاص بخبر طلع على الا

 

 العمل  قطاع

 (جدید)  أن یعمل من منزلھ القیام بذلك  یستطیع شخص   یجب على كل •

یمنع الموظفین من أداء   إذا كان ذلكعلى الخدمات  كماماتالاستخدام المنزل و  عمل منالنطبق  یال  •

 الفئات الضعیفة واألطفال والشباب.   فیما یخص فقاً للقانون المھام الضروریة و

 . واحد مسافة مترالحفاظ على التوصیة ب •

، إال إذا تم استخدام  آمنةمسافة على إذا لم یكن من الممكن الحفاظ  كماماتالاستخدام  التوصیة ب •

 أو ما شابھ ذلك. الجدران الفاصلة مثل استخدام  عازلةحواجز 

  طلع على. ا المواقف في قطاع العمل عند التعامل مع المستخدمینفي بعض  كماماتارتداء ال فرضیُ  •

 ".كماماتالأدناه تحت عنوان "  فقرة ال

واحدة ولمدة من  في غرفة شخاص األعدد من فیھا  یتواجدفي المواقف التي  التھویة الجیدة بیوصى  •

 .و من في حكمھم أسرة حیث یكون ھؤالء لیسوا من نفس األ لوقتا

 

 

 



 بلوائح تشریعیة   المنظمةالتدابیر 

 والتجمعات فعالیاتال

  حدال. یجب قضاء المزید من الوقت في المنزل. ھذا یعني أنھ یجب أیًضا  المخالطین المقربینیوصى بتقلیل عدد  

 . (جدید) فعالیاتاالجتماعیة وال  لقاءاتعدد الزیارات وال من

 . (جدید) الحدث وأفعالیة یوصى بتجنب استخدام وسائل النقل العام للوصول إلى ال

 : فعالیاتبالنسبة لل تنطبق ھذه القواعد 

أو   في أماكن مستأجرة أو في مكان عام،  ةخاصال اتتجمعال شخًصا كحد أقصى في الداخل في  20 •

 . مستعارة 

ھواء ال في شخًصا كحد أقصى في الداخل و  50بعد الجنازات والدفن  تأبینال حضر الىییمكن أن  •

 . تعتبر الجنازة نفسھا حدثًا عاًما، انظر أدناه. الطلق

شخًصا عند   50وثابتة ومقاعد مخصصة وجود العامة بدون  فعالیاتفي الحد أقصى كشخًصا  20 •

 استخدام المقاعد. (جدید) 

على مسافة متر  محافظة جمیع الحضورإمكانیة  أن یحرص منظم الفعالیات الداخلیة على  یجب •

. ھناك استثناءات لعدة  من في حكمھم نفس المنزل أو  منآلخرین الذین لیسوا عن اواحد على األقل 

الثقافیة والریاضیة، والمشاركین  فعالیاتفي ال ریاضیین والفنانینمجموعات، على سبیل المثال لل

 نفس المجموعة في ریاض األطفال أو المدرسة االبتدائیة.  منفي دورات معینة والذین ھم 

مسافة ال تعتبرثابتة، والداخلیة حیث یجلس كل فرد من الجمھور في أماكن محددة  فعالیاتفي ال •

 األشخاص من الجمھور ل بین على األق فارغمقعد واحد وجود  حرص علىكافیة إذا كان المنظم ی

لألشخاص من نفس المنزل    سمحینھ أیجدر بالذكر . فعالیةوصولھم إلى ال ذفي نفس صف المقاعد من

 الجلوس بالقرب من بعضھم البعض بعد الوصول. 

شخص بدون    100 یسمح بوجود عدد ال یزید عن: نظم في الھواء الطلقتي تُ ات العامة الفعالیفي ال •

مقاعد ثابتة ومخصصة.  مجموعات عند وجود  3×  200 ال یزید عنوما   ،مقاعد ثابتة ومخصصة

 (جدید) 

ف في و أو الضی الجمھوركل فرد من جلوس  أن یكون ملًما بمكان  علىالمنظم  أن یحرصیجب   •

 جدید) ( العامة حیث یجلس كل فرد من الجمھور على مقاعد ثابتة ومخصصة. فعالیاتال

في سواء ،  التي تتوفر فیھا رخصة لتقدیم الكحولالمناسبات  الفعالیات و  ر تقدیم الكحول فيظحیُ  •

 الداخل والخارج. (جدید) 

 الداخل. (جدید) الفعالیات التي تقام في  أیًضا في  كماماتالیُفرض استخدام   •



عندما  مستمر ل بشك جدد  شخاصأل سمح بدخولطوائف المسیحیة، ی ل بالنسبةالكنیسة  زیارة عند  •

األخرى  الدینیة  ت الھامة للطوائف مناسبالفیما یخص ا ستثناءات مشابھھا. سیتم منح  ما یغادر أحد

 إذا استدعت حالة العدوى استمرار اإلجراءات الصارمة. (جدید) 

 

 والحانات والمقاھي   مطاعمال

عن   مسافة متر واحدالحفاظ على التزام كل شخص بأن یضمن   و الحانةأأو المقھى  المطعم  یتوجب على •

. یجب أن تكون ھناك مسافة متر واحد على  من في حكمھم غیر أفراد األسرة ومن خرین اآلاألشخاص  

 من في حكمھم ، ولكن یمكن لألشخاص في نفس المنزل أو زبائناألقل بین المقاعد عند وصول ال

 الجلوس بالقرب من بعضھم البعض. ب

 لداخل والخارج. (جدید) ا  في ر تقدیم الكحول سواءظیح •

بین    مسافة أقل من متر واحد وجودأنشطة تتطلب تنفیذ ب  المقاھي/الحانات/ یجب أال تقوم المطاعم  •

 رقص (جدید) ال على على سبیل المثالاألمر  ینطبق ھذا .  شخاصاأل

أماكن   ،الكحولیةلمشروبات  تقدیم االتي تحمل ترخیًصا ل  المقاھي/الحانات/المطاعم لدى  توفریجب أن ت  •

 .كانفي الم التي تجري ت الثقافیةفعالیالھذا األمر فیما یتعلق بارط تشی ال، ولكن  زبائن جلوس لجمیع ال

 . ى ذلكتسجیل معلومات االتصال للضیوف الذین یوافقون عل المقھى/ یجب على المطعم  •

أكثر من  د و عند وجاخل التي تتم في الد للتجمعات الخاصة  خدماتتقدیم ال أو المقھى ال یجوز للمطعم  •

.  المطاعم . ال تنطبق قواعد التجمعات الخاصة في في الھواء الطلقشخًصا  50شخًصا بالداخل و 20

 العدوى (جدید) قواعد مكافحة المطعم ب  لتزم یجب أن ی 

 

 مكافحة العدوى وفقاً لمتطلبات  العمل 

التعلیم والتدریب   كل مراكزوالمدارس وریاض األطفال في مكافحة العدوى العمل وفقاً لشروط  یُفرض •

 األخرى. المھني 

 وما في حكمھا. (الجدید) وصاالت اللعب ب اعلمراكز األالمالھي وجمیع  غلق تُ   •

دق والصاالت  ابح الفناومس ةالصحی اتوالمنتجع ةالمائی اتحمامات السباحة والمنتزھ أن تبقىیمكن  •

 : (جدید) ما یلي الریاضیة مفتوحة فقط ل

o  ینظ على مسافة متراحفیجب الة عالیة، تیر لفردي. عند التدریب بوالتدریب ا . 

o لھا منظم عند وجود السباحة مسابقات السباحة و  علیم السباحة المدرسیة ودورات السباحة وت. 

o  منظم  عند وجودبشكل فردي أو في مجموعات صغیرة  ھمیقدذي یتم تإعادة التأھیل والتدریب ال  

 .لھا



o جزًءا من العالج. سباحةكون الت یمكن حجز موعد وحیث  حیث   ىخراأل ةفردیال   اتعالجال 

بوابھا أ لكي تتمكن من إبقاء  العمل وفقاً لقواعد مكافحة العدوىالتالیة ب  لتزم المؤسساتیجب أن ت  •

  اتوالمتاحف وقاعات البنغو وحمامات السباحة والمتنزھات المائیة والمنتجعالعامة مفتوحة: المكتبات 

نادق والصاالت الریاضیة ومراكز التسوق والمحالت التجاریة والمعارض وحمامات الف  ةالصحی

 واألسواق المؤقتة وما شابھ ذلك.

على مسافة متر واحد على األقل لألشخاص الذین لیسوا   أن یكون من الممكن االلتزام بالحفاظذلك  شملی •

إجراءات للنظافة الجیدة، والتنظیف   ن تكون لدى المؤسسةأعلى ، من في حكمھم في نفس المنزل أو 

 الجید والتھویة. 

باستثناء المكتبات   ى ذلك،الذین یوافقون عل  شخاصأل تسجیل معلومات االتصال ل  مؤسساتیجب على ال •

 والمتاحف والمحالت التجاریة ومراكز التسوق. العامة 

 مما. وغیرھا سباحةالریاضیة وحمامات ال صاالت  ال  في كل من بالدلیل االرشادي العملیجب إعادة  •

 .یعني أنھ ستكون ھناك متطلبات أكثر صرامة لمكافحة العدوى

 

 استخدام الكمامة 

في  خرین من اآلمسافة متر واحد على األقل  حفاظ علىال  یتعذرعندما  استخدام الكماماتاإللزامي  من •

الداخلیة   الصاالتاألجرة والمحالت التجاریة ومراكز التسوق والمطاعم ووسائل النقل العام وسیارات 

 . فاصلة بینھمأیًضا على الموظفین ما لم یتم استخدام حواجز  ھذا اإللزاملمحطات. ینطبق ل

وغیرھم من  مراكز العنایة بالبشرة مصففي الشعر و لدىأیًضا اإللزام باستخدام الكمامات نطبق  ی •

 . لخدمات التي تقدم من واحد لواحدا

  العامة  في المكتباتوالداخل، التي تتم في   فعالیاتعلى الأیًضا مات اإللزام باستخدام الكمانطبق  ی •

 . والمتاحف (جدید)

ً حالییسري أثناء الجلوس على طاولة في مطعم (اإللزام باستخدام الكمامات طبق  ینال  • تناول    عند ) أوا

 ب أثناء الجلوس. (جدید) ا الطعام أو الشر

  ناسحیث یوجد الكثیر من ال الكمامةارتداء  حالیاً فیما یخص وطنيعلى الصعید التوصیة ال  سريت •

تزامناً مع  انتھاء فعالیة معینةبعد  ة ستر ال  جلب، على سبیل المثال عند آمنةویصعب الحفاظ على مسافة 

 لخروج من ملعب كرة القدم. عند امن األشخاص اآلخرین أو في نفس الوقت  الكثیر 

 

 منزل ال العمل من 



ن من المنزل إذا كان ذلك ممكنًا عملیًا وال یعیق  والموظفیعمل  كد من أنأ تال لالعم أرباب یتوجب على •

رعایة األطفال والفئات  الخاصة بنشطة األ األنشطة المھمة والضروریة في مكان العمل، بما في ذلك 

 ل) یعدتم التالضعیفة. ( 

 

 يصحالحجر ال

الحجر الصحي  یعتبر  لعزل والحجر الصحي بغض النظر عن متغیر الفیروس.  ل قواعد تنطبق نفس ال  •

 7مرور بعد  نھاء الحجر الصحي إواختبار إجراء ة إمكانیمع لزامیاً إ من في حكمھمألفراد األسرة و

أیام، ولكن    3 مرور بعدنھاء الحجر الصحي إ واختبار جراء إخرین  للمخالطین المقربین اآلأیام. یمكن 

أیام.   7مرور بعد  ةسلبیوظھور نتیجة  إجراء اختبار حتى أوقات الفراغ في الحجر الصحي مع استمرار  

 (جدید) 

 

 والحجر الصحي. TISK الخاص باستراتیجیةخبر ال طلع علىا

 . تواإللزامیالمزید من التفاصیل حول القواعد  التشریعیة 19-فیدكو الئحة اطلع على
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