
ۀ چهارم و تغییرات در مرحلۀ سوم بازگشایی تعویق مرحل  
 

آغاز   کهگرفته است به اساس توصیه های ریاست صحت عامه و انستیتوت صحت عامه، حکومت تصمیم 

به مرحلۀ چهارم بازگشایی در اواخر ماه   وارد شدنمرحلۀ چهارم بازگشایی جامعه را به تعویق بیاندازد. 

 جوالی و یا اوایل ماه اگست صورت خواهد گرفت. 

 

 

ویروس شیوع ویروس،  وضعیتعدم اطمینان در مورد  ،بازگشایی  دالیل به تعویق انداختن مرحلۀ چهارم 

بازگشایی یک عده  ۀ سوم حکومت در مرحل ولی می باشد دریافت واکسین هاهمچنان و  ادلت نوعکرونای 

 تسهیالت را وضع می نماید. 

 

نه به تاریخ.    به ارقام دارد گ می گوید: رفتن به مرحلۀ بعدی بازگشایی وابستگی، ارنا سولبرصدراعظم ناروی

دریافت  اشخاصی که واکسین   میان باعث موج چهارم عفونت درنوع دلتا  ویروس که این موجود است خطر

پذیر. ریاست صحت  گروه های آسیب  و  واکسین شده با یک دوز واکسین اشخاصمنجمله ، نکرده باشند، شود

ۀ چهارم بازگشایی شویم. ما از  عامه و انستیتوت صحت عامه توصیه نمیکند که ما در حال حاضر وارد مرحل

ماه اگست   یلبه مرحلۀ چهارم بازگشایی در اواخر ماه جوالی و یا اوا   وارد شدناین توصیه حمایت می کنیم. 

با وضعیت   گیوابست  می شویم به مرحلۀ چهارم بازگشایی  زمان قادر به رفتناین که ما چه عملی خواهد شد.  

، باربیماری، ظرفیت خدمات صحی و پیشرفت در برنامه واکسیناسیون دارد. شیوع ویروس  

 

هستند که به دلیل واکسیناسیون سریع و مؤثر در شش ماه آخر به عنوان کشور   هایئیل کشوربریتانیا و اسرا 

، در  گشایی شده است باعث به تعویق افتادن برنامه باز   در بریتانیا نوع دلتاویروس های موفق شناخته شده اند. 

، اکنون اقدامات و تدابیر جدید را  در اوایل بهار امسال  وقایوی حالی که اسرائیل بعد از لغو اکثریت اقدامات

است.  نمودهوضع   

 

را در   بیشترتسهیالت  حکومتجوالی  ۱۸از گوید: می مراقبتی، بنت هویه، وزیر صحت عامه و خدمات  

. اکنون ما بیشتر سفر می کنیم و با تعداد بیشتر افراد مالقات می کنیم. قبل از  وضع نمودۀ سوم بازگشایی مرحل

دلتا  شیوع نوع ویروس وضع نمودن تسهیالت بیشتر باید ما عواقب تسهیالت وضع شده فعلی را دنبال نماییم.  

 در کشور های دیگر نگران کننده است.  

 

 

سوم: مراسم و گردهمایی ها با کارت واکسین کرونا  ۀمرحل مقررات تغییرات در  

 

از کارت  هاگان مراسم و گردهمایی های عمومی که در آنتعداد اشتراک کننده  ماه جوالی، ۸پنجشنبه از نیمه شب 

.داده می شود، افزایش واکسین کرونا و تست ورودی استفاده می شود  

 

مایش قبل از ورود استفاده می زدر آنها از کارت واکسین کرونا و آ کهدر مراسم و گردهمایی های فضای آزاد 

 ۷۰۰۰به  ۵۰۰۰از  گان، تعداد اشتراک کننده برای نشستن مشخص جاهای و پ بندی گرو در صورت، شود

(. شود به جدول مراجعه  بیشتر یاتئ برای جز)  افزایش می یابد  

 

می توانند   حاال الکولی باید هنوز هم برای مشتریان در جاهای نشستن آنها سرویس شود ولی مشتریانمشروبات 

شب نیز داخل بارها و رستورانت ها شوند.   ۱۲بعد از ساعت   

 

آسیب  ؤن و صم د غیر، به استثنای افرا نمیباشندگروه خود با افراد  مکلف به رعایت فاصله اشخاص مصؤن

. پذیر  

. این تغییرات  می شودخطر شیوع ویروس کمتر   کارت واکسین کرونا با استفاده ازگ می گوید:  سولبرارنا 

. گزار گردد بر  در تابستان طور محفوظفیستوال ها و مراسم مختلف به که  باعث می شود  



 

 

  در داخل  در فضای آزاد 

نفر   ۵۰۰۰نفر )از  ۷۰۰۰حد اکثر 

پ های الی  گروافزایش یافته است( در 

٪۵۰نفری و ظرفیت حد اکثر  ۵۰۰  

نفر   ۲۵۰۰نفر )از  ۳۰۰۰حد اکثر 

پ های الی  گرودر   افزایش یافته است(

٪۵۰نفری و ظرفیت حد اکثر  ۵۰۰  

با جاهای مشخص برای  

 نشستن 

نفر   ۲۰۰۰نفر )از  ۳۰۰۰حد اکثر 

پ های الی  گروافزایش یافته است( در 

٪۵۰نفری و ظرفیت حد اکثر  ۵۰۰  

نفر   ۱۰۰۰نفر )از  ۱۵۰۰حد اکثر 

پ های الی  گروافزایش یافته است( در 

٪۵۰نفری و ظرفیت حد اکثر  ۵۰۰  

بدون جاهای مشخص  

 برای نشتن 

 

 

داشته  سطح زرد  بهآماده گی  مناطق دارای سطح بلند شیوع ویروس باید در و مکاتب SFOکودکستان ها،  

 باشند 

 

لی  ، وسازندآماده  سطح سبز   رایب  خود را در خزان   گفته بود که مکاتب و کودکستان ها می توانندقبلآ حکومت 

نیز    SFOکودکستان ها و ، عفونت برای مکاتب ئن طمنامگسترش نوع ویروس دلتا و وضعیت  کهممکن است 

 عواقب داشته باشد. 

 

شیوع ویروس باید تعداد زیاد    صورت  وجود ندارد. بنابر این، در در سطح سبز پ هاگروتقسیم بندی به 

را در   TISKدر تالش اند تا ستراتیژی   یمتعلمین و معلمین قرنطین شوند. به همین دلیل، مقامات امور صح

مناطق  در  SFOکودکستان ها، مکاتب و   باید بررسی کند. فعالآ سطح سبز در مکاتب و کودکستان ها  مورد

آ سطح بلند شیوع ویروس برای سطح زرد برنامه ریزی کنند، خصوصدارای  که در ماه   SFOکودکستان ها و ا

 مکاتب  آغاز می شوند.  عقبل از شرواگست 

 

 مقررات قرنطین برای ورزشکاران خارجی 

 

ظیم نموده و  نمقررات ورود به ناروی را تحکومت   ،ورزشی بین المللی مسابقاتچندین    گزاریبر در رابطه با

. نموده استبرای ورزشکاران برتر خارجی و تیم های حمایوی آنها یک عده تسهیالت را وضع   

 

 مانند مسابقات ذیل: 

 اگست  ۲۹الی   ۲۶مردان برای اشتراک در المپیک،  مسابقات مقدماتی هاکی روی یخ •

 اگست زنان و مردان در ماه هندبال  جام اروپایی و گیمسابقات چمپینس ل  •

 UEFAو  UEFA Champions Leagueمردان و زنان برای اشتراک در   مسابقات مقدماتی فوتبال •

Conference League 

گالند و  در رو  Tour of Norway، در ویکن Ladies Tour of Norwayمسابقات بایسکل سواری  •

Arctic Race of Norway  در ناروی در ماه اگست بین المللی مسابقات در ترومس و فینمارک. این  

 برگزار می شوند. 

 

اشتراک کننده گان این مسابقات اجازه سفر به ناروی را دارند و از قرنطین شدن در هوتل معاف می باشند.  

زشی قابل اعتبار می باشد. و مقررات مسابقات بین المللی ور برای این ورزشکاران قوانین    

 

  باید پری شود. از تماس نزدیک باید اجتناب شود، هر شخصس  قرنطین ورود باید در یک محل مناسبمدت 

غذا سرویس شود.  آنها  و یا هم برای گانه داشته باشداطاق، تشناب و آشپرخانه جدا   



و   گر کرلنی دجام اروپایاری و وزن بردمسابقات جهانی پهلوانی،  گاناشتراک کننده   تا دارد  ظردر نحکومت 

د. این مسابقات در ماهای اکتوبر و نوامبر در ناروی  ن را از محدودیت های ورود معاف کن  تیم های حمایوی آنها

مقررات   برای راهای حل خوب در مورد  رزشی در تماس خواهیم بود تاگزار می شوند. ما با تیم های وبر

. نماییم  جستجو  را قرنطین  


