
اولویت بندی آزمایش کرونا و مقررات شدیدتر 

 قرنطین
 

با توجه به تقاضای زیاد برای تست های سریع و تست های خودی، شاروالی ها اکنون باید  

در عین حال، حکومت به ریاست  برای آزمایش افراد داشته باشند.  را  اولویت بندی روشن تری

بدون با  .  یافت نماینددر آزمایش های بیشتری را  زودترچه هر است که  دادهصحت عامه وظیفه 

  دسامبر، ۱۵از نیمه شب ات مشترک در مورد قرنطین مقررویروس، در نظرداشت نوع 

.گرددتطبیق می   

 

در هفته های آینده شاهد افزایش قابل  ما  ا احتمال زیادبگویل شیرکول میگوید: وزیر صحت عامه و خدمات مراقبتی، ان

است و   یک اقدام مهم ها آزمایش برای محدود کردن گسترش عفونت. عفونت با نوع اومیکرون خواهیم بود یتوجه

سریع و  های میلیون آزمایش ۱۰گی ه وجود دارد. ما به تازی خود تست های سریع و  تست های تقاضای زیادی برای

به ریاست صحت عامه    را به دست آورده ایم که قبل از سال نو تحویل داده می شوند. در عین حال یخودآزمایش های 

تحت   وظایف مهم و حیاتی جامعهاست که  ممهاین داده شده است که خریداری تست های بیشتر را آغاز کند. یفه وظ

واضح تر اولویت بندی   به طور را یخود زمایشآ های سریع و ایشما باید استفاده از آزم ،. بنابراینیرندتأثیر قرار نگ 

. کنیم  

 

شاروالی ها: اولویت های استفاده از تست های سریع و تست های خودی در   

   داردمهم و حیاتی  ۀیف وظ هنگام شیوع اومیکروندر   هی کشخصنزدیک به  اشخاص •

 در صورت بروز عالیم:  •

o سایر افراد دارای  اولویت بندی کارمندان امور صحی و مرافبتی در هنگام داشتن عالیم خفیف ،

 وظایف مهم و حیاتی و اطفال

 :نزدیکاندر صورت مصاب شدن اعضای خانواده و سایر  •

o  در اولویت قرار دادن اطفال 

o در اولویت قرار دادن کارمندان امور صحی و مراقبتی 

o اشخاصی که با شخص مصاب از نزدیک  در صورت شیوع اومیکرون، در اولویت قرار دادن 

 داشته اندتماس 

 داشته اند:تماس  زدیکاشخاصی که با شخص مصاب از ن در صورت مصاب شدن برای سایر •

o  دیگری که در   اشخاص یا همدر اولویت قرار دادن اطفال و کارمندان امور صحی و مراقبتی و

گر ویروس از نزدیک در تماس انواع دیبه  دارند و با شخص مصاب وظایف مهم و حیاتیعه جام

   .بوده باشند

 است. لندبمداوم طور قی که سطح فشار عفونت در آنها به طاً در منامنظم اطفال، خصوص های آزمایش •



 آزمایش های منظم در سکتور صحی و مراقبتی مطابق با توصیه های ریاست صحت عامه و در مناطقی که •

 .باشدسطح فشار عفونت در آنها به طور مداوم بلند 

 

طویل ژی جدید و ییک سترات داً بع حکومتها ارسال خواهد کرد. شاروالی را به اطالعات بیشتر یاست صحت عامهر

 ئه خواهد کرد. ارا (TISK) عفونت و قرنطین ردیابیآزمایش، انزوا،  اقدامات  برای ار مدتال

 

، کارمندان یگوید: آزمایش ها در باز نگهداشتن جامعه کمک میکند و به همین دلیل هدف ما آزمایش اطفالشیرکول م

ی گرو سایر افراد در محیط های دی کلتوری و صنعتی، کارمندان امور  بخش آموزش، کارمندان مسلکی خدمات صحی

در  یم شوند تاظ گونه تنچ  TISKحکومت بررسی خواهد نمود که اقدامات باشد.  ، میاست آنها بلنددر  عفونت سطحکه 

  TISK. ما یک ستراتیژی جدید درازمدت شود استفاده از قرنطین محدود شده وآسانتر کار ردیابی عفونت  روالی هاشا

 م کرد.یاهرا در سال نو ارائه خو

ین مقررات قرنط  

بتال و یا سانی که با شخص مک برایو قرنطین  انزواخاص مقررات   کشف شد، ارویاومیکرون در ن نوعهنگامی که 

اومیکرون  گسترش  این مقررات بطی نمودنهدف گردید. وضع  ،س بوده اندزدیک در تمااز ن مشکوک به اومیکرون

 .دبو

ت و با ل اسک مقررات موازی در مورد ردیابی عفونت بسیار مشگوید: رسیدگی به ، شیرکول میوزیر صحت عامه

در نظر   با بدون  به اساس توصیه های مقامات ذیصالح، ، ما. بنا بر اینبوداهد مغلقتر خوافزایش موارد اومیکرون 

اعضای خانواده و نزدیکان   یعنی ؛مقررات مشترک را وضع مینماییم در مورد انزوا و قرنطین  ،داشت نوع ویروس

 تست ارائهروز با  ۷بعد از  را دارند که فرصت این هس متذکرولی اشخا شخص مصاب مکلف به قرنطین می باشند

دیک تماس داشته اند، می توانند با ارائه تست زاشحاصی که با شخص مصاب از ن قرنطین را خاتمه دهند. سایر منفی

الی ارائه نتیجه  باید، اما اشخاص متذکره ندآخری انجام شده باشد قرنطین را خاتمه ده ز بعد از تماسرو ۳فی که من

در وظایف مهم و حیاتی  ی کهکارمندان. اوقات فراغت در قرنطین باشند  در فی تست که به روز هفتم انجام شده باشدمن

تست منفی کرونا را  کارمندان باید قبل از رفتن به وظیفه،این  .در اوقات کاری از این امر مستثنی هستند دارند، جامعه

 .ارائه نمایند

 


