
ثالث الملقحین ب إمكانیة إعفاءفسح المجال أمام 
   PCRجراء اختبار بي سي آر من ضرورة إجرعات 

 
 

  عدم حاجة فسح المجال أمام  عنأعلنت وزیرة الصحة وخدمات الرعایة، إنغفیلد شركول، 
باإلضافة إلى اإلصابة  ألشخاص الذین تلقوا ثالث جرعات من اللقاح أو جرعتین من اللقاح ا

لتأكید اإلصابة،   PCRجراء اختبار بي سي آر إل خیرةبعدوى الكورونا خالل األشھر الثالثة األ
أنھ في حال إیجابیة االختبار الذاتي لھؤالء األشخاص، فإنھم ال یحتاجون التوجھ  ومعني ذلك 

لمركز فحص الكورونا إلجراء اختبار بي سي آر. وفي نفس الوقت، ترید السلطات قیام ھؤالء  
باستخدام األنظمة البلدیة لتسجیل نتائج االختبارات الذاتیة. یرجع السبب في ھذه األشخاص 

 شھدن الطاقة االستیعابیة المتوفرة لدى البلدیات فیما یخص إجراء االختبارات تالتعدیالت إلى أ
 .  حادضغًطا كبیًرا بسبب معدالت العدوى المتزایدة بشكل 

 
في  طلبنا من مدیریة الصحة والمعھد الوطني للصحة العامة قالت وزیرة الصحة وخدمات الرعایة، إنغفیلد شركول، "  -

حدید المھلة للحصول على الرد بتاریخ  مع تالعشرین من ینایر / كانون الثاني إجراء تقییم لنظام إجراء اختبارات الكورونا 
األشخاص  إمكانیة إعفاءییم الذي تسلمتھ الحكومة، یمكننا اآلن فسح المجال أمام ینایر / كانون الثاني. وبناء على التق 21

من العدوى خالل األشھر   إلى تعافیھماللقاح أو أولئك الذین حصلوا على جرعتین باإلضافة الذین تلقوا ثالث جرعات من 
على رد الھیئات الصحیة بتكلیف مدیریة  قمت بناءً  إجراء اختبار بي سي آر لتأكید اإلصابة.من ضرورة  ،خیرةالثالثة األ

الفئات التي سیتم إجراء  بشأنتحدیث التوصیات الصحة والمعھد الوطني للصحة العامة بإجراء حوار سریع مع البلدیات و
لتأكید اإلصابة".  ااختبارات بي سي آر لھ  

 
 

تلقوا جرعتین من   نسبة ممنملیون شخص على الجرعة الثالثة من اللقاح. باإلضافة إلى ذلك، فھناك  2,5 حصل قرابة
  ،البالد ھذه الفئات نسبة كبیرة من إجمالي سكان. تشكل كل خیرةبالعدوى خالل األشھر الثالثة األكذلك اللقاح وأصیبوا 

 بالنسبة لھذهعلى البلدیات. لن یكون لھذا التعدیل أي تأثیر على شھادة كورونا  عبءوستساھم ھذه التعدیالت في تخفیف ال
نھم یعتبرون بالفعل ملقحین بشكل كامل. إالفئة، حیث   

 
جیدة تخفف من األعباء التي تواجھ البلدیات.  وأضافت شركول أن الوزارة تولي االھتمام بإیجاد حلول  

كل من یُظھر نتیجة إیجابیة من خالل االختبارات الذاتیة تسجیل النتیجة على أنظمة البلدیة الخاصة بذلك.  ب حكومةتھیب ال
العدوى. حتى وقتنا ھذا،  تطورات یعتبر التسجیل الذاتي مسألة مھمة حتى تظل السلطات الصحیة قادرة على مراقبة 



ملیون مواطن. سیقوم االتحاد العام للبلدیات في   4والذي یشمل إجمالي  بلدیة من تجھیز نظام التسجیل   132تمكنت 
بلدیات، وتم تكلیف مدیریة الصحة بمتابعة األمر. النرویج في غضون وقت قصیر بتوفیر نظام مماثل لبقیة ال  
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