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 المزید من التسھیالت للمطعّمین 
 

الجرعة األولى وحتى    بعد تلقيشخاص المطعّمون بالجرعة األولى بحمایة بعد مرور ثالثة أسابیع األ  متعیت
التي تنطبق على   توصیاتیمكن لھؤالء األشخاص اتباع نفس المن الیوم   اعتباراً . خمسة عشر أسبوع بعد ذلك

  19-األشخاص الذین أصیبوا بمرض كوفید   تنطبق نفس التسھیالت على . كما األشخاص المطعمین بشكل كامل
 في األشھر الستة الماضیة. 

 
الیوم  . نضمن بعض الشيءنحن في طریقنا إلى حیاة یومیة أكثر حریة آرنا سولبرغ "قالت رئیسة الوزراء،   -

ً ملیون شخص 1.4 فرد من كل حصول .  إن ھذا  على نفس التسھیالتتلقوا جرعة لقاح واحدة على األقل الذین  ا
 في األشھر الستة الماضیة. 19- ینطبق أیًضا على الذین أصیبوا بفیروس كوفیدمر األ
 

 خاصة: ال سیاقات الفي  حصل على تسھیالت"، وتحصنةم"یتم تعریف المجموعات التالیة فیما یلي على أنھا 
 • األشخاص الذین تم تطعیمھم بالكامل.

وا قد  أسبوًعا منذ تلقیھم الجرعة. یجب أن یكون 15إلى  3واحدة، وقد مر من لقاح • األشخاص الذین تلقوا جرعة 
 مكثوا في النرویج خالل األیام العشرة الماضیة. 

 في األشھر الستة الماضیة. 19-• األشخاص الذین أصیبوا بمرض كوفید 
 
من عد ی. لم استقبالھم  یمكن  ذيال ضیوف  نقوم بتغییر التوصیة بشأن عدد ال  نناأ بقائلةً ضافت سولبرغ أكما ـ 

باستقبال في الوقت الحالي یُنصح    یعتبرون جزًءا من األسرة.، فھم  المحصنین  ألشخاصا حساب الضروري
ً یصبح ممكننأقصى. من خالل ھذه التغییرات،  كحدّ  ضیوفخمسة  استقبال خمسة ضیوف من على سبیل المثال  ا

 . آن واحدفي  من الُمطعّمینین واثنین طعممُ الغیر 
 

عن منة آالحفاظ على مسافة   لمحصنینا یزید عدد الضیوف بحیث یصبح من الصعب فیھا على غیر یجب أال 
  المحصنین عن األشخاص غیر حافظ على مسافةأن ی  محصن. یجب على كل شخص نصنیالمح خرین من غیر  آلا

 لخطر.ل معرضة مجموعة الذین ال یسكن معھم والذین ھم في
 

قانونیة بشأن عدد األشخاص الذین یمكنھم القدوم  منظمة عبر لوائح  إذا كنت تعیش في بلدیة حیث توجد قواعد 
ً  حتى اآلن بین ما إذا كان الشخصھذه القواعد  للزیارة، فیجب علیك االمتثال لذلك. ال تمیز   أم ال.   محصنا
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Side 2 
 

 المحصنین بشأن السفر الداخلي لألشخاص   غییر التوصیةت
 

الشخص   ان، بغض النظر عما إذا كلفترة طویلة تجنب السفر الداخلي غیر الضروري للجمیعب استمرت التوصیة
 محمیًا أم ال. 

 
تجنب السفر غیر الضروري داخل   إلغاء التوصیة التي تنص على قررتقد الحكومة ن أبقائلةً  ردفت سولبرغ أ -

 . من اآلن فصاعدًا المحصنین  ألشخاصل النرویج
 
 
 الجرعة الثانیة  ھمیةأ
 

بمخالطة  الخاص  بالكامل باستثناء من الحجر الصحي  لُمطعمونمایو، یتمتع األشخاص ا  4اعتباًرا من یوم الثالثاء 
خضعوا   نإ ستثناءا ، في حین أن أولئك الذین تم تطعیمھم بجرعة واحدة یمكنھم الحصول على صابةإ حالة 

 . الخاص بدخول البالد لحجر الصحيمن ااستثناءات تمنح أي  لالختبار. ال 
 
الحجر الصحي  من   عفاء الُمطعمینإإمكانیة ندرس أیًضا ننا  أ  بالصحة وخدمات الرعایة، بنت ھويّ وزیر  فاد أ -

دخول نتمكن من منع  لكياللقاح،  تلقي سلیمةبطریقة   وجود أنظمة توثّق. لكننا نعتمد على الخاص بدخول البالد
   من خارج البالد. العدوى

 
لھذا   الجرعة الثانیة عند حصولھ على موعدبأخذ تین، كل من سیحصل على جرع  قوم أن ی ھمیةأعلى ویؤكد 

ً  الشخص استمراریة اعتبار، وذلك للحفاظ على الغرض أسبوًعا لمن تقل    12. یجب أخذ الجرعة الثانیة بعد ُمطعما
 لیسوا في مجموعات معرضة للخطر.وعاًما  65أعمارھم عن 

 
ً طعمٌ  كان الشخصبالعدوى حتى لو  صابةاإلمن الممكن  بنقل   نوُمطعممن الممكن أیًضا أن یقوم األشخاص الو.  ما

 مصاب. ھن أالشخص بالحظ  یالعدوى لآلخرین. ھذا ینطبق حتى إذا لم  
 
  المعرضین ومن  محصنینمكن معرفة ما إذا كان ھناك أشخاص غیر نھ من غیر المأب  یضیف الوزیر ھويّ  -
في المجتمع، وبما  المحصنین من األشخاص غیر  . وطالما ال یزال ھناك العدید حین التواجد خارج المنزللخطر  ل

والقواعد   توصیات ، یجب أن تكون البعض الحاالتفي آلخرین ل ینقلوھاو وا بالعدوىیمكن أن یصاب ُمطعمینأن ال
 ً  .في األماكن العامة المحصنینغیر  ول المحصنینھي نفسھا بالنسبة لألشخاص  حالیا

 
 . )EMAالذین تلقوا لقاًحا معتمدًا من قبل وكالة األدویة األوروبیة ( االشخاصعلى   توصیاتتنطبق ال 

 
 

 المحصنین لألشخاص   التوصیات
 

مع أشخاص  في المنازل وفي السیارة (أقل من متر واحد) ن یختلطوا اجتماعیاً أ المحصنینألشخاص بإمكان ا• 
 لخطر.معرضة لحتى لو كانوا في مجموعة  ، آخرین محصنین

ً اجتماعین یختلطوا أ المحصنینألشخاص بإمكان ا•  لیسوا في المجموعة المعرضة   محصنین مع أشخاص غیر  ا
 للخطر. 

في   المحصنینن غیر  ع(متر واحد على األقل)  منةآعلى مسافة المحصنین األشخاص  حافظ• یجب أن ی 
 معھم. سكنونالمجموعة المعرضة للخطر والذین ال ی



Side 3 
 

  ضیوفعلى ال  وجبا. ال یزال یتضیوفً األسرة وال یلزم اعتبارھم   منكأفراد  المحصنیناألشخاص    اعتبار• یمكن 
 . المحصنینغیر من عن اآلخرین  حفاظ على مسافةال المحصنینغیر 
،  ت القیام برحالت غیر ضروریة في النرویج. ولكن في الرحال  تجنب المحصنیناألشخاص یعد یتوجب على • لم  

 .الكمامة/لوجھا ارتداء قناع و فراد األ  بینمنة آاظ على مسافة فحكالالعامة تنطبق التوصیات 
  .دون تغییرقواعد  الو التوصیات تنطبق(في األماكن العامة، بما في ذلك وسائل النقل العام)   المنزل• خارج 

 بھا المسموح دا عداأل منة، القواعد التي تخص آمسافة على  ھي على سبیل المثال الحفاظ ھنا القواعد المقصودة 
 .واستخدام أقنعة الوجھ الیدین ونظافة

قانونیة بشأن عدد األشخاص الذین یمكنھم القدوم  منظمة عبر لوائح إذا كنت تعیش في بلدیة حیث توجد قواعد • 
 أم ال.   محصنا كان الشخصحتى اآلن بین ما إذا ھذه القواعد  ز للزیارة، فیجب علیك االمتثال لذلك. ال تمیّ 

 
 

 دور رعایة المسنین ب التوصیات الخاصة
 

  عدد الزوار بخصوصوضع قیود نھ یجب أتفید ببالنسبة للمقیمین في دور رعایة المسنین، كانت التوصیة السابقة  
بمراجعة دلیل الزیارة  ألشخاص الذین تم تطعیمھم بالكامل. یقوم المعھد الوطني للصحة العامة اآلن المسموح بھ ل

ً  وسیقدم عدة توضیحات  . الحقا
 
  اختالف خطربسبب  ،توصیات مختلفة في المنازل الخاصة وفي مؤسسات الصحة والرعایة البلدیةیستمر وجود  س

، سیتمكن المقیمون الذین تم  قاطنیھاتطعیم غالبیة التي تم   المسنینرعایة في دور انتشار العدوى في المؤسسات. 
ما ھو   یجب أال یتجاوز عدد الزوار .بالزوار غیر المطعمین الجسدي عن قرب  ختالطالكامل من االتطعیمھم ب

یزید عدد الزوار بحیث یصبح من الصعب فیھا على الزوار  یجب أال الوطنیة أو البلدیة. في القواعد بھ مسموح 
 منة فیما بینھم. آالحفاظ على مسافة 

 


