
 تعدیالت في التدابیر اإلقلیمیة في بلدیات محافظة فیكن  
 

. قررت  مستوى العدوى مرتفعا في بعض البلدیاتال یزال ، ولكن تشھد محافظة فیكن استمرار تراجع منحنى اإلصابات
، وتتحول  یتینفي بلد  Bتمدید العمل بمستوى التدابیر   یتم، حیث الحكومة إجراء بعض التعدیالت على التدابیر اإلقلیمیة

بحلول   حیز التنفیذ ھذه التعدیالتدخل ، في حین تخرج ثالث بلدیات من ھذا المخطط. تCأربع بلدیات إلى مستوى التدابیر 
 مایو / أیار.   22منتصف لیلة السبت الموافق 

 
 

ا إیجابیًا في مؤشر العدوى في بلدیات محافظة فیكن صحة وخدمات الرعایة، بنت ھوي، إن ھناك تطورً قال وزیر ال
وھو ما یستوجب  في بعض البلدیات  یظل مستوى العدوى مرتفعا  مع ذلك، التدابیر اإلقلیمیة. ولكنمخطط المشمولة ب
. وقد بدأت البلدیات C، في حین تستطیع أربع بلدیات التحول إلى مستوى التدابیر  Bبمستوى التدابیر  فیھا العملاستمرار 

 . Cالتي ستخرج من ھذا المخطط بالفعل في تنسیق التدابیر اإلقلیمیة التي تتوافق مع مستوى التدابیر  ثالثةال
 
والبلدیات المعنیة حواًرا وثیقا   مدیریة الصحة النرویجیة والمعھد الوطني للصحة العامة ومحافظ أوسلو وفیكن قد أجرتو

 بشأن ھذه األمور.  
 

 مایو / أیار في البلدیات التالیة:  25(مستوى تدابیر صارم) حتى تاریخ  Bقررت الحكومة تمدید العمل بمستوى التدابیر 
   Lørenskogلورنسكوغ   •
 Ullensakerأولینساكیر  •

 
 ) 19-من الالئحة التشریعیة لكوفید B5(مستوى تدابیر صارم، تنظمھ أحكام الفصل  Bمستوى التدابیر رابط: 

 
 

(مستوى تدابیر صارم نسبیا) حتى   Cإلى مستوى التدابیر  Bقررت الحكومة أن تتحول البلدیات التالیة من مستوى التدابیر 
 مایو / أیار:   25تاریخ 
  Lillestrømلیلستروم  •
   Nordre Follo نوردرى فوللو •
  Rælingenرالنغین  •
  Åsأوص  •

 
 ) 19-من الالئحة التشریعیة لكوفید B5(مستوى تدابیر صارم نسبیا، تنظمھ أحكام الفصل  Cمستوى التدابیر  رابط:

  
 

  فیما بینھا مایو / أیار، ولكنھا ستفرض تدابیر محلیة منسقة 22لن یكون لدى البلدیات التالیة تدابیر إقلیمیة اعتباراً من تاریخ 
 :  Cبنفس درجة مستوى التدابیر 

 Bærumباروم  •
 Drammenدرامین  •
 Lierلیر  •

 
 

 مزید من المعلومات حول التدابیر اإلقلیمیة: 
قد تقرر الحكومة التدابیر التي یجب تنفیذھا في البلدیة والبلدیات المحیطة عندما یكون من الضروري تنفیذ التدابیر بشكل  

 لمواجھة انتشار العدوى.سریع ومنسق 



 
ویعتمد مستوى التدابیر الذي یجري إقراره في البلدیات على مدى درجة خطورة حالة التفشي. وھناك ثالثة مستویات  

(مستوى تدابیر   B(مستوى التدابیر األكثر صرامة) ومستوى التدابیر  Aللتدابیر یمكن االستعانة بھا، وھي مستوى التدابیر 
 (مستوى تدابیر صارم نسبیاً).   Cابیر صارم) ومستوى التد

 
 تجد ھنا نظرة عامة حول التدابیر التي تنطبق في المستویات المختلفة 

 


