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 اعالمیۀ مطبوعاتی 
 

21/58شماره:   

    

۲۰۲۱ماه می  ۵تاریخ:   
 

 تسھیالت بیشتر برای اشخاص واکسین شده
 

ھفتھ در برابر ویروس کورونا مصونیت حاصل می   ۱۵، سھ ھفتھ بعد از تزریق دوز اول، الی  افراد واکسین شده با دوز اول
واکسین شده قابل اعتبار است.    کامالً  اشخاص  توانند توصیھ ھای را دنبال کنند کھ برای کنند.  این افراد بعد از امروز می 

مبتال شده اند نیز قابل اعتبار است.  ۱۹- ده افرادی کھ در شش ماه آخر بھ کوویدعبرای آن تذکره تسھیالت م   
 

رادی کھ حد اقل یک  فمیلیون ا۱،۴ ھک  دھیمگی روزمرۀ اندکی آزاد در حرکت ھستیم. امروز اطمینان می ما بھ سوی یک زنده 
این امر برای  ، گ می گوید کھدریافت کرده اند، از تسھیالت یکسان مستفید شوند. صدراعظم ارنا سولبر  را دوز واکسین

مبتال شده اند نیز قابل اعتبار است.  ۱۹-اشخاصی کھ در شش ماه آخر بھ کووید  
. 

و از تسھیالت برخوردار می باشند، منجملھ تسھیالت در محافل و   ده می شتعریف  "مصؤن" حیث ذیل بھ   پ ھای گرو منبعد
 گردھمایی ھای خصوصی: 

 واکسین شده   کامالً افراد  •
ھفتھ گذشتھ باشد. افراد مذکور باید  ۱۵الی  ۳دریافت کرده اند و از تزریق این دوز از واکسین را افرادی کھ یک دوز  •

 روز آخر در ناروی زنده گی کرده باشند.  ۱۰در 
 مبتال شده باشند.   ۱۹-افرادی کھ در شش ماه آخر بھ کووید •

 
ؤن  ھای شما تغیر می دھیم. دیگر الزم نیست کھ افراد مص مالقات سولبرگ می گوید: ما توصیھ ھای خود را در مورد تعداد 

شما محسوب می شوند. در توصیھ ھای    ۀند، زیرا این افراد بخشی از خانوادن می ک مالقات صی باشند کھ با شما شامل تعداد اشخا 
ن نشده  ی شخصی کھ واکس ۵. بھ اساس تغیرات جدید، بھ طور مثال، شما می توانید با کنیدمالقات نفر  ۵فعلی، شما می توانید با 

 ید.باشند و دو شخص واکسین شده ھمزمان دیدار نمای 
 

کنند. بھ ھمین اساس، تعداد مھمانان غیر مصؤن باید زیاد    مراعات  مھمانان غیر مصؤن باید بتوانند با ھم فاصلھ مناسب را  ھمھ
افراد غیر مصؤن کھ در معرض خطر قرار دارند و با آنھا یکجا   باشود. تمام افراد مصؤن باید  عایت مناسب ر ۀنباشد تا فاصل 

. کنند رعایت را  فاصلھ مناسب ، گی نمیکنندزنده   
 
کنید تصویب   مالقات کمون زنده گی می کنید کھ در آن قوانین در مورد محدودیت تعداد اشخاصی کھ می توانید با آنھا  یک گر درا

تفکیک بین اشخاص مصؤن و غیر مصؤن وجود ندارد. در این مورد کنید.  عملی، باید مقررات مذکور را  شده باشد  
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Side 2 
 

 
ن ؤبرای افراد مص  ا در مورد سفرھای داخلی ھتغیر توصیھ   

 
، صرف نظر از اینکھ افراد مصؤن و یا  برای مدت زیاد توصیھ شده بود کھ باید از سفر ھای غیر ضروری داخلی خودداری شود

 غیر مصؤن بودند. 
 

 
ؤن از سفر ھای داخلی غیر ضروری  بعد از این ما توصیھ نمیکینم کھ اشخاص مص ھ گ می گوید: حکومت تصمیم گرفتھ کسولبر

 اجتناب ورزند. 
 
 

 تزریق دوز دوم مھم است 
 ی کھ یک دوزرادفا . ھمچنانواکسین شده اند از قرنطین معاف ھستند کامالً از روز سھ شنبھ چھارم ماه می افرادی کھ 

، بھ استثنای قرنطین ورود بھ می توانند در صورت تست از قرنطین عفونت معاف شوند دریافت کرده اند را واکسین
  ناروی.

 
و   صحت عامھ ، وزیر  ھ بنت ھوی . گردندم کھ آیا اشخاص واکسین شده نیز از قرنطین ورود معاف تی ما در حال بررسی این ھس

توانیم ب  ما مستند کند، تا  گونۀ خوب  ن را بھ ی توانند وضعیت واکسب خدمات مراقبتی می گوید:  ما وابستھ بھ طرح ھایی ھستیم کھ  
.جلوگیری کنیموارد شده از خارج  از عفونت   

 
دریافت   بھ وقت معین دوز دوم را باید ، دریافت کنند را واکسینقرار است دو دوز   اشخاصی کھ کھ ، استاو تاکید می کند مھم  

کھ در گروه ھای خطر    ۶۵ سن  ھفتھ برای افراد زیر ۱۲از  بعدباید  م . دوز دوبھ حیث شخص واکسین شده محسوب شودند، تا ن ک
 تزریق شود.  ندنیست 

 
در مورد اشخاصی کھ خود را   این امر . شوند گران ھم باعث سرایت بھ دی  یا ممکن است اشخاص واکسین شده نیز مصاب شوند و 

. صدق می کند مریض حس نمیکنند نیز  
 

. تا زمانی کھ  خیرگروه خطر در نزدیکی وجود دارند یا  ۀکھ آیا افراد واکسین نشد بدانیم یمدر میان مردم، نمی توان گوید: ھویھ می 
می توانند مصاب شوند و یا ھم   ؤن نیستند و در بعضی موارد اشخاص واکسین شده ھنوز تعداد زیا د اشخاص در جامعھ مص 

در   باید، توصیھ ھا و مقررات برای اشخاص مصؤن و غیر مصؤن . ھویھ می افزایددن گران شوباعث سرایت ویروس بھ دی 
 مظھر عامھ یکسان باشند. 

 
. میباشد ادویھ اروپا را دریافت کرده باشند، قابل اعتبار ۀاداراین توصیھ ھا برای اشخاصی کھ واکسین ھای تائید شده   

. 
 توصیھ ھا برای اشخاص مصؤن

د  ن ؤن ارتباط نزیک اجتماعی داشتھ باشگر مصدی افراد موتر ھا با در خانھ ھای شخصی و اشخاص مصؤن می توانند  •
 . باشند ھم حتی اگر در گروه خطر متر)،   ۱(کمتر از 

 تماس نزدیک داشتھ باشند.  نیز پ خطر نیستند، گرو اشخاص مصؤن می توانند با اشحاص غیر مصؤن کھ در  •
، باید فاصلھ حد اقل یک متر را  زنده گی نمیکنند پ خطر کھ با آنھا گرواشخاص مصؤن با اشخاص غیر مصؤن  •

 مراعات کنند. 
جمع مھمانان شمرده نشوند. اشخاص غیر مصؤن  اشخاص مصؤن باید بھ حیث اعضای خانواده محسوب شوند و باید از  •

 صؤن فاصلھ را مراعات نمایند. دیگر غیر مباید با اشخاص 



Side 3 
 

اما در سفر، توصیھ عمومی این   می توانند در داخل کشور مسافرت ھای غیر ضروری را انجام دھند.    صؤنم  افراد •
 . گیردصورت  استفاده ماسک  از  و  مراعات شود است کھ فاصلھ 

با شمول ترانسپورت عامھ) توصیھ ھا و مقررات قبلی وضع شده قابل اعتبار است، بھ   آزاددر میان مردم (در فضای  •
 . طور مثال، مراعات فاصلھ، تعداد، نظافت و استفاده از ماسک 

کنید قات مالگر در کمونی زنده گی می کنید کھ در آن قوانین در مورد محدودیت تعداد اشخاصی کھ می توانید با آنھا ا •
تفکیک بین اشخاص مصؤن و غیر مصؤن  در این مورد ، باید مقررات مذکور را مراعات کنید. تصویب شده باشد

 وجود ندارد. 
 

 توصیھ ھا برای خانھ ھای سالمندان
   انستیتوت صحت عامھ. قبآل توصیھ شده بود کھ باید تماس ھای خود را محدود کنندخانھ سالمندان،   ۀاکنین واکسین شدبرای س

ئھ خواھد کرد. و در زمینھ معلومات بیشتر ارا اکنون در حال تجدید نظر راھنمای بازدید است  
 

متفاوت می    گسترده تر در مراکز صحی و مراقبتی بھ دلیل خطرات    ،توصیھ ھا برای خانھ ھای شخصی و مراکز صحی و مراقبتی
کھ بھ مالقات  ، می توانند با اشخاص واکسین نا شده کھ در آنھا تعداد زیاد ساکنین واکسین شده باشند یدر خانھ ھای سالمندان  .باشند

   باید طبق مقررات ملی و محلی باشد و فاصلھ باید رعایت گردد.  گانمالقات کننده ک داشتھ باشند. تعداد ی آنھا میایند تماس نزد


