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أكبر من المواطنین. طلبت الحكومة النرویجیة اآلن  ھناك حاجة ملحة لتقدیم الجرعة المعززة لعدد 
كما سیصبح من األسھل من الجیش تقدیم الدعم للبلدیات التي تحتاج المساعدة في عملیة التطعیم. 
 على البلدیات الحصول على المساعدة من الصیدلیات في عملیة التطعیم.  

 
، "نستھدف تقدیم الجرعة المعززة لجمیع من ھم فوق الخامسة  )(حزب العمال قال رئیس الوزراء، یوناس غار ستوره -

بحلول نھایة األسبوع الثاني من العام الجدید، أي منتصف شھر ینایر / كانون الثاني. وسنستعین بوسائل   عاًما واألربعین
طلبت الحكومة من الجیش  ا كبیًرا. ، ولكنھا تواجھ ضغطً ھائلةت بمجھودات جدیدة من أجل تحقیق ھذا الھدف. تقوم البلدیا

وموظفي وأطباء األسنان  تطوعیةاآلن تشكیل فریق عمل لمساعدة البلدیات في عملیة التطعیم، ویمكن مشاركة المنظمات ال
لصحیة المھنیة والعاملیین الصحیین في المستشفیات في ھذا الفریق". الخدمات ا  

 

حاالت دخول  تعودإن التطعیم ینقذ أرواًحا. (حزب العمال)، "  ،رعایة، إنغفیلد شركولالقالت وزیرة الصحة وخدمات  -
على  ھذا األمر  ؤكدیبار السن الذین تلقوا جرعتین فقط. والمستشفیات في الوقت الحالي بالدرجة األولى لغیر المطعمین وك

 ، بما في ذلكنتوقع أن توفر الجرعة المعززة الحمایة ضد اإلصابة بمرض خطیرةجرعة المعززة. أھمیة قبول تلقي ال
. " متحور أومیكرون أیًضا  

 
  64و 18عاًما، واألشخاص الذین تتراوح أعمارھم بین  65األكثر إلحاًحا ھو تطعیم جمیع من ھم فوق سن  األمر إن

، وكذلك موظفي خدمات الصحة  19-عاًما من المعرضین لخطورة كبیرة لإلصابة بمرض خطیر جراء عدوى كوفید

یة األطقم الصحیة والمرضي الذین  الخدمات الصحیة ھو أمر ضروري لحماوالرعایة. إن تقدیم جرعة معززة لموظفي 
یتعاملون معھم. وتطلب الحكومة أیًضا من البلدیات إعطاء األولویة لتطعیم العاملین في المدارس وریاض األطفال ممن 

عاًما.   65ممن ھم فوق  بعد االنتھاء من تطعیم المجموعات المعرضة للخطرعاًما  45تزید أعمارھم عن   
 

ألمحت الصیدلیات عن استعدادھا لتقدیم المساعدة في عملیة التطعیم. ونقوم اآلن  قائلة "  وتابعت الوزیرة، شركول، -
الحاجة.   دقیة موحدة یمكن أن تستعین بھا البلدیات عنبتسھیل التعاون بین البلدیات والصیدلیات من خالل وضع اتفا

صیدلیات في تطعیم المواطنین".  الاالستعانة بسیصبح من اآلن أسھل على البلدیات   
تقلیص الفاصل الزمني بین الجرعة الثانیة والجرعة المعززة إلى أربعة أشھر ونصف بالنسبة لألشخاص الذین  یتم كذلك و
من المعرضین لخطورة كبیرة لإلصابة بمرض خطیر جراء عدوى   ، واألشخاص البالغینعاًما 45زید أعمارھم عن ت

  للبلدیات ي خدمات الصحة والرعایة. سیقوم المعھد الوطني للصحة العامة بتسلیم جرعات إضافیة، وكذلك موظف19-كوفید
عاًما بعد مرور أربعة أشھر ونصف   45تزید أعمارھم عن  نحتى تتمكن من تطعیم جمیع مقبل حلول عید المیالد المجید 

   بین تلقیھم الجرعة الثانیة والجرعة المعززة. 
 



"أود في نفس الوقت التذكیر بأھمیة   ، إنغفیلد شركول، تصریحاتھا قائلةوزیرة الصحة وخدمات الرعایة واصلتو -
الخدمات الصحیة البلدیة وفي  في  حصول األطقم الصحیة سریعًا على الجرعة المعززة. وینطبق ھذا األمر على العاملین 

قاح. تبذل البلدیات لقوا الجرعة األولى والثانیة بأخذ الن لم یتلالخدمات الصحیة المتخصصة. وأناشد كذلك األشخاص الذی
وقد ازدادت أھمیة ھذا العمل مع ظھور متحور أومیكرون".  ،في تطعیم المواطنین ھائلةمجھودات   
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