
كورونا في البلدیات  عدوى ال مكافحة االحتفاظ بتدابیر 
 لى البالدإ  الدخول دابیرتالعمل ب ارستمراو

 

العدوى    تتبع(االختبار والعزل و  المخففة  TISKتیجیةااستمرار العمل باسترقررت الحكومة 
 .لى البالدإ الدخول الحالیة العمل بتدابیروالحجر الصحي) ومواصلة 

 

بقي  ت ، وبالتالي سونتابع الوضع تمھلنرید أن ن" یركولش فیل غالصحة وخدمات الرعایة إن  ة وزیرقالت   -
فھناك ارتفاع   العدوىتزداد اآلن وفقًا للخطة.   ائھالغإ  النظر فيینبغي نھ كان أ على ما ھي علیھ رغم اإلجراءات 

ً في العدید من البلدان. ونرى أیًضا أن معدالت اإلصابة تتزاید  المستشفیات إلى  دخولال حاالت  في عدد إلى   وطنیا
تقییم الوضع بشكل مستمر. نحن نولي  نا سنقوم ب اآلن، ولكن لتسھیالتمن ا جراء المزیدإ حد ما، وبالتالي ال نرید 

 " المستشفیات لى  إدخول وحاالت الالصحة والرعایة  اتلوضع في خدماھتماًما خاًصا ل 

 

بمواصلة العمل حتى نھایة ھذا العام بتطبیق متطلبات   ةاملصحة والمعھد الوطني للصحة العاریة توصي مدی
  علىاألمر نفسھ ینطبق والعام. ھذا   مرض كورونا لما تبقى مناألشخاص الذین تم تشخیص إصابتھم ب عزل

 .مخففةال TISK استراتیجیة

 

لتخطیط  لتمكن من البلدیات إمكانیة التنبؤ لل تكون بھذا. التوصیةه الحكومة على ھذق وافتوأضافت شریكول "  -
منا المساعدة في الحد من انتشار العدوى من خالل الحفاظ على نظافة   واحد. ویمكن لكل في الفترة القادمةللعمل 

كوفید   تشخیص بفیروسالعزل إذا تم دخول الأعراض، و وجود ختبار عندجراء االإ الیدین، والتواجد في المنزل و
 ." بالتأكیداآلن   وموا بأخذ التطعیم قیجب أن یف تطعیم بعد ال  لقوالذین لم یتل  أما بالنسبة. 19-

 

 التدابیر المحلیة 

حاالت تفشي   التي تحدث فیھامدیریة الصحة والمعھد الوطني للصحة العامة حواًرا مستمًرا مع البلدیات   يتجر
 .المستشفیاتمع وللمرض 

من غیر   .عند الضرورة  البلدیات في اتخاذ اإلجراءات المحلیة المناسبةیجب أن تستمر شیركول قائلةً "وتابعت    -
لكننا نتابع الوضع عن كثب، على الصعیدین الوطني والدولي.  و، في الوقت الحالي تدابیر وطنیة  اتخاذ أي   الوارد

حاجة التخاذ تدابیر    وجودإلى   شیرة أن الوضع اآلن ال ی اممدیریة الصحة والمعھد الوطني للصحة الع رىت
 ."وطنیة

نا حریصة كل الحرص على إجراء اتصاالت وثیقة مع البلدیات وھو أمر ضروري للغایة للنجاح في التعامل أ -
 .تغییراتأي  عند حدوث بة المطلو لذلك سأحرص على أن تتلقى البلدیات المعلومات  مع الجائحة

إلى جمیع البلدیات.  بعد ذلك قامت الوزارة بمراجعة التعمیم الخاص بإجراءات مكافحة العدوى بالبلدیات وأرسلتھ 
 .محلیًا عدوىتقدیم إرشادات حول تدابیر مكافحة العدوى المحلیة التي قد تكون ضروریة في حالة تفشي الھنا  م یت 



 البالدلى إ إجراءات الدخول
  آذار /مارسشھر منذ كما قررت الحكومة استمرار إجراءات الدخول الحالیة حتى إشعار آخر. فرضت النرویج  

. كقاعدة عامة، ال  19- كوفید  جائحةبسبب  لى البالد  إ حق األجانب في الدخول  فیما یخص قیوًدا صارمةً  2020
 .بعض االستثناءاتوجود ع ھم على الحدود، مبعادإ  ویتم لى البالد إیحق لألجانب الدخول  

قائمة على مواطني المنطقة االقتصادیة األوروبیة، واألشخاص من  على سبیل المثالبعاد ئحة اإل ال تنطبق ال 
  شنغن وأولئك الذین یعیشون في البلدانأو منطقة الالبلدان الثالثة الذین یعیشون في المنطقة االقتصادیة األوروبیة 

نطبق على طالبي  تال   ا). كما أنھال تعاني من ارتفاع معدالت العدوىلبلدان التي (ا  بنفسجيال المصنفة باللون
 .اللجوء واألجانب المقیمین في النرویج وأفراد أسر األشخاص الذین یعیشون في النرویج 

،  اآلن لى البالد إلن ننتقل إلى المرحلة الثانیة في اإللغاء التدریجي إلجراءات الدخول یضاً "أ وقالت شیركول   -
 ". حتى إشعار آخر الحالیةلكننا سنحتفظ باإلجراءات 

 
 تنطبق إجراءات الدخول التالیة في الوقت الحالي

صالحة  اتشھاد والذین لدیھم كامل بشكل  نیمطعمجمیع الالحجر الصحي واالختبار  شروط یُعفى من  •
 .بغض النظر عن البلد الذي أتوا منھھذا ینطبق ولتحقق منھا. ل قابلة

یمكن لجمیع مواطني المنطقة االقتصادیة األوروبیة، بما في ذلك األشخاص من البلدان األخرى المقیمین   •
یشون  على األشخاص الذین یعنفسھ  األمرینطبق وفي المنطقة االقتصادیة األوروبیة، دخول النرویج. 

بالدول   عرفی فیماجمیع األجانب الذین یعیشون مام أالمجال فتح   تم في المملكة المتحدة وسویسرا. كما 
ھا قیمشنغن والتي یُ ال دول خارج المنطقة االقتصادیة األوروبیة / ال ھذه  تقع یة لدخول النرویج.  بنفسج ال

 .إلى حد ماقیود أكثر اعتداًال نھا تتطلب أعلى  المعھد الوطني للصحة العامة
أعید فتح جمیع المعابر الحدودیة. تعطي الشرطة األولویة للمراقبة الحدودیة للمسافرین من المناطق ذات   •

 .یة للبعضضغط العدوى المرتفع ویتم إجراء فحوصات عشوائ 
برتقالي. ینطبق  مصنفة باللون اللمسافرین من المناطق الا دخول عند  الحجر الصحي شرط  إلغاءتم   •

اآلن فقط على المسافرین من البلدان ذات اللون األحمر واألحمر البالد دخول عند الحجر الصحي 
 .ي والرمادي (بلدان ثالثة أخرى)بنفسجالداكن وال 

عند  یمكن للمسافرین البالغین من البلدان والمناطق الخاضعة للحجر الصحي إنھاء الحجر الصحي  •
في إجراؤه ن یتم أعلى  ، ةسلبینتیجة   والحصول على PCR اختبارراء جإعن طریق  البالد دخول 

ً أیام   7من تغییر بعد الوصول ( ولىاألثالثة غضون األیام ال  .) سابقا
عاًما (بغض النظر عن المكان الذي یأتي   18دخول الحجر الصحي لألطفال دون سن شرط  إلغاء  تم  •

لحجر  ل ةضعاطق خااالختبار على الحدود لألطفال الذین یأتون من منجراء إال یزال یتعین  منھ الطفل). 
 .بإجراء االختبار بعد ثالثة أیام باإلضافة إلى ذلك  . یوصى االلزامي الصحي

التسجیل واالختبار عند  االلزامي یجب على المسافرین القادمین من مناطق تخضع للحجر الصحي  •
 .الوصول

 

  خریطة الدول / المناطق في أوروبا التي توضح متطلبات الحجر الصحي وتسجیل الدخول واالختبار عند الدخول
 (المعھد الوطني للصحة العامة) لى البالدإ

 والقواعد عند الوصول إلى النرویج (المعھد الوطني للصحة العامة)الخاص بدخول البالد الحجر الصحي 
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 خطة الطوارئ

سیتم بھذه الطریقة  . 19- كوفید  جائحةستراتیجیة الحالیة وخطة الطوارئ للتعامل مع قررت الحكومة استمرار اال 
 .في المجتمع وحمایة االقتصاد االرتباكصحة السكان وتقلیل الحفاظ على  

في الحیاة الیومیة العادیة مع زیادة التأھب، تتمثل اإلستراتیجیة في منع فیروس كوفید نھ "أكدت شیركول على أ  -
في  ووالمستشفیات.   اتالبلدیفي لتسبب في عبء مرضي كبیر وضغط على قدرة الخدمات الصحیة من ا 19-

 ."الوقت نفسھ یجب أن یتمتع الناس بأكبر قدر ممكن من الحیاة الیومیة العادیة

 

 النصائح والقواعد التي تنطبق على الصعید الوطني اآلن 

بالحصول  طر ا خالشرط یھذا  من یخرق( 19-فیروس كوفید  تشخیصالعزل في حالة الدخول في شرط  •
 .غرامة) على

 .كثیًرا نیدیال غسل  •
بعد    نیدیالخلص من المندیل وغسل الت لمرفق عند السعال أو العطس. ا زاویة م مندیل ورقي أو ااستخد  •

 .ذلك
 .أعراض تنفسیة جدیدةعند ظھور ر اختبال اجراء إ في المنزل و اءبقلا •
جراء  إ   األسرة غیر الملقحین وغیرھم من المخالطین القریبین للشخص المصابأفراد على یجب  •

 .نتیجة اختبار سلبیةتظھر االجتماعي حتى  ختالط. یجب علیھم أیًضا االمتناع عن االختبارالا

 

 عزل (المعھد الوطني للصحة العامة)النصائح للمخالطین المقربین ومن ھم في 

 

 المخففة  TISK ي استراتیجیةھ هھذ

 .بدرجة اقل عما سبق  تتبع العدوىبالبلدیات  تقوم   •
: األشخاص الذین یعیشون في  عرضة للخطرألشخاص األكثر ا مراً ینصح بھأالحجر الصحي یعتبر   •

ً ، والذین لم یتم أو من في حكمھم من المخالطین   نفس المنزل، لم یتم تطعیمھم بشكل  و أ  تطعیمھم اطالقا
 .كامل

 .لحجر الصحيین بدخول اخردخول المخالطین المقربین اآل لم یعد یُنصح ب  •
 .م ومن في حكمھأفراد األسرة ضمن ن من  یقری میقتصر تتبع العدوى الروتیني على المخالطین ال •
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