
جراء االختبار والعمل  أكثر وضوًحا إلتحدید أولویات 
 بقواعد أكثر صرامة للحجر الصحي

 

وًحا لألشخاص الذین یجب فحصھم ضحالي تحدید أولویات أكثر ویتعین على البلدیات في الوقت ال
  في الوقت ذاتھ  وكلفت الحكومة النرویجیةسبب زیادة الطلب على االختبارات السریعة والذاتیة. ب

كمیات أكبر من االختبارات على الفور. سیتم اعتباًرا من منتصف لیلة  ة بتوفیر مدیریة الصح
الخامس عشر من دیسمبر / كانون األول العمل بقواعد موحدة للحجر الصحي، بغض النظر عن  

   ور الفیروسي المتسبب في اإلصابة. المتح
 
 

من المرجح أننا سنشھد زیادة كبیرة في معدالت اإلصابة قالت وزیرة الصحة وخدمات الرعایة، إنغفیلد شركول، "  -

وھناك زیادة   ،لعدوىعتبر تدبیًرا مھًما للحد من انتشار ایبمتحور أومیكرون خالل األسابیع القادمة. إن إجراء االختبارات 
ملیون اختباًرا سریعًا وذاتیًا والتي سیتم  10قمنا مؤخًرا بشراء لذاتیة.  كبیرة في الطلب على االختبارات السریعة وا

جھودھا وتطلب من مدیریة الصحة أن تبدأ على الفور في  من تضاعف الحكومة أیضا قبل حلول العام الجدید. و استالمھا
ا یتعین علینا تحدید األولویات  ظائف المجتمعیة الحیویة، ولھذت. من المھم أال تتأثر الوشراء كمیات أكبر من االختبارا

 بشكل أكثر وضوًحا فیما یخص استخدام االختبارات السریعة والذاتیة". 
 

 أولویات استخدام االختبارات السریعة والذاتیة في البلدیات: 
 تفشي لمتحور أومیكرون.  عند ظھور حالةن ألشخاص یعملون في وظائف مجتمعیة حیویة ین المقربیالمخالط •
 :  في حالة ظھور أعراض •

o   إعطاء أولویة للموظفین الذین یعانون من أعراض غیر واضحة ممن یعملون في خدمات الصحة
 األطفال.  كذلك والرعایة، واألشخاص اآلخرین الذین یعملون في وظائف مجتمعیة حیویة، و

 

ثبوت التعرض لمخالطة حالة مصابة معروفة بین أفراد نفس األسرة أو من في حكمھم من المخالطین عند  •
 المقربین: 
o  لألطفال إعطاء أولویة 
o  الرعایة و ةدمات الصحخإعطاء أولویة لموظفي 
o  إعطاء أولویة للمخالطین المقربین عند ظھور حالة تفشي لمتحور أومیكرون 

 

 خالطین المقربین:لجمیع اآلخرین من الم بالنسبةعند ثبوت التعرض لمخالطة حالة مصابة معروفة  •
o  وموظفي خدمات الصحة والرعایة وكذلك العاملین في وظائف مجتمعیة حیویة  لألطفالإعطاء أولویة

  حور أومیكرون. متیست بسبب في حالة تفشي ل ھم مخالطون مقربونوالذین 



 إجراء اختبارات دوریة لألطفال، خاصة في المناطق التي تشھد ارتفاًعا متواصًال لمعدالت العدوى.   •
 

خدمات الصحة والرعایة وفقًا لتوصیات مدیریة الصحة وفي المناطق التي تشھد إجراء اختبارات دوریة في  •
 ارتفاًعا متواصًال لمعدالت العدوى.

 
استراتیجیة جدیدة طویلة األجل  سترسل مدیریة الصحة المزید من المعلومات للبلدیات. ستقدم الحكومة في وقت الحق 

  ). TISKلنظام إجراء االختبار والعزل وترصد العدوى والحجر الصحي (المسمى اختصاًرا استراتیجیة 
 
 

، ولذلك نھدف إلى القیام بالمزید  وزیرة الصحة، شركول، "یُساھم إجراء االختبارات في إبقاء المجتمع مفتوًحا تابعتو -

وغیرھم ممن   ،والعاملین المھنین في الخدمات الصحیة ،والموظفین في قطاع التعلیم ، الدوریة لألطفالمن االختبارات 
. ستقوم الحكومة بالنظر إلى كیف وكذلك في قطاعي الثقافة واألعمال ،یتواجدون في أوساط ذات معدالت عدوى مرتفعة

لتخفیف مجھودات ترصد العدوى في البلدیات وتقلیل  TISK نظامإجراء المزید من التعدیالت على استراتیجیة  مكنی
  ". TISKاستراتیجیة جدیدة طویلة األجل لنظام اللجوء للحجر الصحي. سنقدم مع بدایة العام الجدید 

 

 قواعد الحجر الصحي 

في النرویج، فرضت الحكومة قواعد خاصة أكثر صرامة للعزل والحجر الصحي   عندما تم اكتشاف متحور أومیكرون
    للمخالطین لحاالت أومیكرون مؤكدة أو مشتبھ فیھا لوقف انتشار العدوى. 

 

كما أن ھذا األمر ترصد العدوى،  في إجراءات قواعد مختلفة وأضافت شركول "ھناك صعوبة كبیرة في التعامل مع -
بناء على توصیات    مع ارتفاع معدل ظھور حاالت اإلصابة بمتحور أومیكرون. ولھذا نفرض اآلن ىأصبح أقل جدو

المتحور الفیروسي. ویترتب على ذلك واجب    ي بغض النظر عنللعزل والحجر الصحقواعد موحدة  الجھات المختصة
ربین مع اإلمكانیة في إنھاء الحجر  الخضوع للحجر الصحي بالنسبة ألفراد نفس المنزل ومن في حكمھم من المخالطین المق

إنھاء الحجر الصحي عن طریق إجراء  الیوم السابع. بإمكان المخالطین اآلخرین عن طریق إجراء اختبار بعد الصحي  
نتیجة سلبیة  على ى الحصولبعد الیوم الثالث، ولكن یجب علیھم أن یظلوا في حجر صحي خالل أوقات الفراغ حتاختبار 

حیویة خالل أوقات العمل من العدید من   اؤه بعد الیوم السابع. یُعفى العاملون في وظائف مجتمعیةلالختبار یتم إجر
   ومنھا شرط تقدیم اختبار بنتیجة سلبیة یتم إجراؤه في نفس یوم العمل".  ،المتطلبات
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