
طقوی در شاروالی های ویکن قدامات منتغیرات در تدابیر و ا  
 

ت.  در بعضی از شاروالی ها بلند اس ز هم هنو   عسطح شیواهش است، اما  ع ویروس کرونا در والیت ویکن روبه کسطح شیو
  اقدامات و تدابیر B سطحشاروالی در دو . دع نمای وض  را  نطقوی تغیرات و تدابیر م  که در اقداماتت گرفته اس میم حکومت تص

یکه سه شاروالی از  ، در حالمیاید هش کا Cبه سطح  Bح ز سطتدابیر و اقدامات اشاروالی سطح در چهار امه خواهد داشت. اد
 ماه می قابل تطبیق است.  ۲۲این اقدامات حذف می شوند. این تغیرات از نیمه شب  

 
سطح شیوع    ست. اماهش ا، روبه کا دندشیوع ویروس در شاروالی های ویکن که شامل این اقدامات منطقوی بومیگوید: بنت هویه 

، در  می کنده پیدا اقدامات و تدابیر ادام Bح ل، در این شاروالی ها سطت. به همین دلی وز هم بلند اسهن تا ها شاروالی ز  ی ادر برخ
ی شوند، ولی  . سه شاروالی از این اقدامات حذف ممیاید کاهش Cبه  Bح ز سطاقدامات و تدابیر ا دیگر  ر شاروالیحالیکه در چها

 د. ن میباش Cطح به س  محلی گی اقدامات و تدابیرماهن گی تنظیم و هده ماحال آدر   ه تذکری مشاروالی ها
 

ه جانبه  مینه صحبت های همدر ز خلبا شاروالی های ذید کن و اوسلو ه و والی وی صحت عامه، انستیتوت صحت عامریاست  
 داشته اند. 

 
ماه می ادامه   ۲۵های ذیل الی شاروالی در   ( سطح بلند اقدامات و تدابیر)  Bسطح  گرفته است که اقدامات و تدابیریم حکومت تصم
 خواهد داشت: 

 گ لورنسکو •

 راولنساک •
 

شتر: برای معلومات بی   
Tiltaksnivå B (Høyt tiltaksnivå, regulert i covid-19-forskriftens kap. 5B) 

 
اً  ت نسب سطح  )  Cطح به س Bسطح   ماه می از ۲۵لی در شاروالی های ذیل ااقدامات و تدابیر  سطح گرفته است که یم حکومت تصم

 : ایدین می پای  (لندب 

 لستروملی  •

 لو ره فونورد •

 گین رالین  •

 وس  •
 

شتر: برای معلومات بی   
 

Tiltaksnivå C ( Ganske høyt tiltaksnivå, regulert i covid-19-forskriftens kap. 5C) 

 
 ، ولی تدابیر و اقدامات محلی به سطح یباشندنم منطقوی   گونه تدابیر و اقدامات ماه می تحت هیچ ۲۲شاروالی های ذیل بعد از 

  C  نمایند ع می را وض: 

 باروم •

 درامین •

 لییر  •
 

قوی طتدابیر مناطالعات بیشتر در مورد اقدامات و   

  کدام، دولت می تواند تصمیم بگیرد که  باشداقدامات سریع و منسجم برای مقابله با شیوع عفونت بسیار مهم  تطبیقهنگامی که  

. گرددو تطبیق   اجرا  اروالی های همجوار آنو ش  اروالیاقدامات باید در یک ش  

سطح مختلف تدابیر و اقدامات استقاده    ۳از بستگی دارد. واها به شدت شیوع بیماری  اروالیسطح اقدامات انتخاب شده برای ش  

 :  می گیردصورت 

 بلند اقدامات و تدابیر(  بخصوصاقدامات و تدابیر )سطح  Aسطح 

 ( به سطح بلند اقدامات و تدابیر )اقدامات و تدابیر B سطح

 ( به سطح نسبتآ بلند تدابیراقدامات و تدابیر )اقدامات و  C سطح
 

 را مشاهده کنید  عملی می شود  در سطوح مختلف   ی کهاقدامات  معلومات در مورددر اینجا می توانید 

https://www.regjeringen.no/en/topics/koronavirus-covid-19/Questions-and-answers-coronavirus-situation-in-Norway/tiltaksniva-ved-lokale-smitteutbrudd/id2831989/?expand=factbox2834701
https://www.regjeringen.no/en/topics/koronavirus-covid-19/Questions-and-answers-coronavirus-situation-in-Norway/tiltaksniva-ved-lokale-smitteutbrudd/id2831989/?expand=factbox2834703

