
 حتافت إعادة اال من خطة ة الثالثة مرحلیتم تعدیل الو   -الرابعة  مرحلةتم تأجیل ال
 

مدیریة الصحة والمعھد   توصیاتبناًء على   خطة إعادة االفتتاح الرابعة منالمرحلة   بدءقررت الحكومة تأجیل 
على أقرب   نھایة یولیو أو بدایة أغسطس قبل  مرحلة الرابعةیتم االنتقال إلى ال  لن.  العامة الوطني للصحة

 تقدیر. 

 

  ات إمدادكذلك  متغیر دلتا والالعدوى و تطور وضع  كیفیة معرفةعدم  منھا في ذلك الى عدة عواملالسبب یعود 
حالیة من خطة إعادة  مرحلة ال ال  يأ، الثالثةفي المرحلة  سھیالتتنفذ الحكومة بعض التبالرغم من ذلك  اللقاح. 
 .االفتتاح

 

المضي   نستطیعمتى مكن تحدید سیُ البیانات ولیس التواریخ   بناءاً على"  رئیسة الوزراء إیرنا سولبرغقالت   -
  بین األشخاص غیررابعة عدوى موجة ب ھناك خطر من أن یتسبب متغیر دلتا  ح. تافت قدًما في إعادة اال

معرضة للخطر.  ال   بین الفئاتومن اللقاح، بین أولئك الذین تلقوا جرعة واحدة فقط ومن السكان،  ینالمحّصن 
.  ذلكنحن ندعم واآلن.  مرحلة الرابعةتوصي مدیریة الصحة والمعھد الوطني للصحة العامة بعدم االنتقال إلى ال

یقرر متى یمكننا  ما س. ر على أقرب تقدی نھایة یولیو أو بدایة أغسطس قبلالتالیة  مرحلةیتم االنتقال إلى ال لن
الصحیة   اتفي الخدماالستیعابیة تطور حالة العدوى وعبء المرض والقدرة   مرحلة الرابعة ھواالنتقال إلى ال

 من السكان".    عدد الذین تم تطعیمھم كذلك و

 

ً الدول نجاحكدولتین من أكثر المملكة المتحدة وإسرائیل ى تم تسلیط الضوء عل ذا  خالل النصف األول من ھ ا
ى متغیر دلتا إلى تأجیل إعادة االفتتاح في  أدّ  ذلك  رغم . وللسکان فیھما ال، بسبب التطعیم السریع والفعّ العام

ھذا  في وقت سابق من  تدابیرمعظم ال أن ألغتتدابیر جدیدة، بعد باتخاذ  ت إسرائیل قامالمملكة المتحدة، بینما 
 .الربیع

 

في المرحلة الثالثة   ة كبیر باتخاذ تسھیالتالحكومة  "قامت  ھويّ وزیر الصحة وخدمات الرعایة بنت قال   -
ذلك قبل أن    نرى نتائجاآلن، ویجب أن   بعضنا أكثرب نسافر أكثر ونلتقي أصبحنا . حزیران / یونیو 18 اعتباراً من

 ." مقلق  إن انتشار متغیر دلتا في البلدان األخرى أمرٌ  .خطوات فتح المجتمعنقوم بالمزید من 

 

 شھادة كورونا  باستخدام  فعالیاتال تنظیم ما یخص: مرحلة الثالثةفي ال التعدیالت

التي  والعامة األشخاص المسموح بھ في الفعالیات نزید عدد س تموز/یولیو 8الخمیس  لیلةمن منتصف  اعتباراً 
 .لدخولاتُستخدم فیھا شھادة كورونا واختبار  

 

كورونا  شھادة استخدام ب  في الھواء الطلق فعالیاتل عدد األشخاص الذین یمكنھم المشاركة في ابذلك یزداد 
إلى مجموعات (انظر    ھم میقست  وإذا تم لجمیع أماكن ثابتة ومخصصة ل  كانإذا  7000إلى   5000ختبار من الوا

 .التفاصیل) مزید منللادناه الجدول 

 



الشرط المتعلق   لغىولكن یٌ ، تطاوالال الىحصرا  یجب تقدیمھا المشروبات الكحولیة المتعلق بأن   الشرط   ال یتغیر
 الفعالیات.  ا النوع منبعد منتصف اللیل في ھذ  بعدم استقبال الزوار

  باستثناء األشخاص المجموعة،األشخاص في نفس  من حفاظ على مسافةن الصنیال یتعین على األشخاص المح 
 .عرضة للخطرممجموعة  محصنین والذین ینتمون الى الغیر مجموعةفي نفس ال

 

إقامة  لسھّ إن ھذه التغییرات ستُ   .العدویخطر تفشي  قل عندما نستخدم شھادة كورونا، یاضافت سولبرغ قائلةً "  -
 ". المھرجانات والفعالیات ھذا الصیف بطریقة آمنة

 

 في الھواء الطلق  في الداخل  

 
 عند وجود أماكن ثابتة ومخصصة 

شخص   3000الحد األقصى 
 شخص)   2500(زیادة من 

ال یجب ان تتجاوز كل مجموعة 
شخص وال یمكن استخدام   500

 % من السعة المتوفرة 05أكثر من 

شخص   7000الحد األقصى 
 شخص)   5000(زیادة من 

ال یجب ان تتجاوز كل مجموعة 
شخص وال یمكن استخدام   500

 % من السعة المتوفرة 05أكثر من 

 
 بدون أماكن ثابتة ومخصصة  

شخص   1500الحد األقصى 
 شخص)   1000(زیادة من 

ال یجب ان تتجاوز كل مجموعة 
شخص وال یمكن استخدام   500

 % من السعة المتوفرة 05أكثر من 

شخص   3000الحد األقصى 
 شخص)   2000(زیادة من 

ال یجب ان تتجاوز كل مجموعة 
شخص وال یمكن استخدام   500

 % من السعة المتوفرة 05أكثر من 

 

 

في المناطق التي تنتشر فیھا   SFOما بعد المدرسة  مراكز النشاطاتووالمدارس ریاض األطفال  علىینبغي  
 مستوى األصفر لا التحضیر لالنتقال إلی  العدوى 

 

مستوى األخضر في  عمل وفقاً للقالت الحكومة في وقت سابق إن المدارس وریاض األطفال یمكن أن تستعد لل
بالنسبة  عواقب الى أیًضا قد یؤدي  العدوى  عدم وضوح وضعاالنتشار المتزاید لمتغیر دلتا و  إال أنالخریف.  

 . SFOومراكز النشاطات  ریاض األطفال والمدارسل

 

یجب حجر العدید من الطالب  لھذا السبب  في المستوى األخضر ال یتم تقسیم األطفال إلى مجموعات. و
استراتیجیة    إمکانیة اتباع ل السلطات الصحیة على النظر فيوالموظفین في حالة حدوث إصابة. لذلك تعم

TISK فیما یخص المستوى األخضر في المدراس وریاض  الحجر الصحي) - تتبع العدوی-العزل-(االختبار
في  التي تقع SFOخطط ریاض األطفال والمدارس ومراكز النشاطات  یجب أن تُ األطفال. حتى ذلك الحین  

. وینطبق ھذا بشكل خاص على ریاض األطفال ومراكز للمستوی األصفر العدوىترتفع فیھا المناطق التي  
 . آب/ التي تفتح قبل المدارس في أغسطس SFOالنشاطات 

 



 

 قواعد الحجر الصحي للریاضیین األجانب 

 

استثناءات من قیود الدخول للریاضیین    منحوتالبالد دخول عند قواعد الحجر الصحي  بتعدیلالحكومة قوم  ت
الدعم الضروري عند دخول النرویج، فیما یتعلق بالمشاركة في العدید من   طاقمواألجانب المحترفین من 

 الریاضیة الدولیة.  فعالیاتال

 

 : ذلك على ما یلي  ینطبق

 آب /أغسطس  29-26 ، منالتصفیات األولمبیة في ھوكي الجلید للرجال •
 كرة الید للسیدات والرجال في أغسطس ل Eدوري  أوروبا ودوري أبطال   •
 في كرة القدم للسیدات والرجال  UEFAمؤتمرات  الودوري   UEFAالتأھل لدوري أبطال أوروبا   •
في (سباق السیدات للدراجات   Ladies Tour of Norwayالمسماة  جات الھوائیةاالدر  سباقات •

النرویج للدراجات) في مقاطعة روغاالند   سباق(   Tour of Norway) في مقاطعة فیکن، النرویج
(سباق القطبي الشمالي في النرویج) في مقاطعتي ترومس   Arctic Race of Norwayو سباق 

شھر  في  في النرویج وتجري كلھا ومعروفةدولیة كبیرة  فعالیات ھذه تعتبر  وفینمارك. 
 . آب/أغسطس

 

إلقامة في فنادق  من اعلى إعفاء كذلك  ، ویحصلونالریاضیة بدخول البالد   فعالیاتیُسمح للمشاركین في ھذه ال
المسابقات الریاضیة   ما تم تقدیمھ سابقًا في علی غرار  لھم قواعد الحجر الصحي   م تعدیلیت حیث الحجر الصحي.

 الدولیة. 

 

،  ختالط باآلخرینیجب أن یكون من الممكن تجنب االكما الحجر الصحي في مكان إقامة مناسب.  نفذیجب أن یُ 
 طعام. التقدیم حمام خاص ومطبخ أو خدمة مع غرفة خاصة  ان تتوفرو

 

الدعم في بطولة العالم في المصارعة  وأطقم وتھدف الحكومة إلى منح استثناءات من قیود الدخول للمشاركین 
أكتوبر   شھري التي ستقام في النرویج في وفي رفع األثقال والبطولة األوروبیة في الكیرلنج وبطولة العالم 

قواعد الحجر الصحي  فیما یخص  مناسبةإلیجاد حلول  جھات الریاضیة المعنیةجري حواًرا مع ال ونوفمبر. سنُ 
 . البالد من اجل تلك الفعالیاتدخول التي ستنطبق عند  

 


	تم تأجيل المرحلة الرابعة - ويتم تعديل المرحلة الثالثة من خطة إعادة الافتتاح

