
 جوانان می توانند زودتر واکسین را دریافت کنند 

 

  تزریقواکسین   ۱۸نان باالتر از سن ا، به جو۴۵راتغیر می دهد تا بعد از واکسین شدن تمام اشخاص باالی سن  نیدولت استراتژی واکس 

واکسین های بیشتر  ده، که در آنها سطح شیوع برای مدت طوالنی بلند بو  شاروالی های   برای  کهشده است در نظر گرفته   این همچنین شود.

. توزیع شود  

 

ویروس کرونا هستند. واکسیناسیون راه   علیه مهم ما در مبارزه  ایل وسن ها یکی از ی واکسگ می گوید: ارنا سولبرصدراعظم 

. تا پشتیبانی می کنند واکسیناسیون اروی از برنامه در ن  مردمکه  خرسندممن  گی روزمره و آزادی بیشتر است. ه بازگشت به زند

که از اولویت های ما   سالمندانحال نزدیک شدن به تطبیق واکسین برای  ما در  واکسین شده اند.  اتباع نارویمیلیون  ۱،۵کنون ا

   بود، هستیم.

 

جونانان  برای قبل از وقت معین واکسیناسیون   

داده شود و   ولویت ا برای جوانان حق  در واکسیناسیون بود تا بررسی کند که آیا را توظیف نموده انستیتوت صحت عامه  حکومت 

در آنصورت به  واکسین شوند، باید جوانان واکسین شوند.  ۴۵همه اشخاص باالتر از سن  اینکهبعد از   ، گرفته استتصمیم چنین 

این   خواهد شد. تطبیقسال واکسین  ۳۹-۲۵بعد از این به افراد بین  .تطبیق می شود  همزمان واکسین ۴۴-۴۰و  ۲۴-۱۸افراد بین 

ند نیز در مورد تطبیق واکسین برای جوانان تاکید نموده  امر با توصیه های انستیتوت صحت عامه مطابقت دارد. کمیسیون ورال

است. آغاز تطبیق واکسین برای جوانان در کمون های مختلف متفاوت می باشد، ولی این برنامه در برخی از کمون ها در اوایل  

 ماه جون آغاز خواهد شد. 

 

  کر دهاگر چه ما سعی جوانان و اطفال در جریان پاندمی از اولویت های حکومت بوده است.  گ می گوید:ارنا سولبر

گیرانه متاثر ، اما با وجود این هم تعداد زیاد جوانان از اقدامات و تدابیر سختایم تا از آنها تا حد امکان محافظت کنیم

  شدن  واکسین ، در عین حال داشته باشند.و زندگی آزادتر   داشته  با دیگران ارتباط بیتشروانند بت جوانان   مهم است که  ینشده اند. ا

. محدود کردن گسترش عفونت کمک خواهد کرد  در عرصه جوانان  

 

 توزیع واکسین برای مناطق مختلف

  واکسین را بیشتر زدرصد دو ۲۰ یگر کشورنسبت به مناطق د سلو و س، سارپسبورگ، فردریکستاد، لورنسکوگ و اوم کنونا

کمون شرقی کشور که در آنها سطح شیوع برای مدت    ۲۴. انستیتوت صحت عامه توصیه می کند که برای دریافت می کنند

الی تزریق دوز اول واکسین برای   شود. آنها توصیه می کنند که برای کمون های متذکره  هطوالنی بلند بوده، واکسین بیشتر داد

. شتر داده شود ٪ واکسین بی ۸۰، ۱۸همه افراد باالتر از سن   

 

تطبیق کند. نظر به ارزیابی های انستیتوت   طق در مورد توزیع واکسین به اساس منا را  حکومت میخواهد تا حد امکان توصیه ها

د  هیکسان خوا ا  کمون مناطق شرقی موثریت تقریب  ۲۴در صد بیشتر دوز های واکسین برای   ۸۰و  ۶۰صحت عامه، توزیع 

برای مدت طوالنی بلند بوده،   شیوع فیصد بیشتر واکسین برای کمون های که در آنها سطح  ۶۰داشت. حکومت طرفدار توزیع 

یگر در ماه جوالی می شود. می باشد. این امر باعث کاهش فشار بر کمون های د  

 

و آغاز ماه جوالی واکسین کمتر   سولبرگ میگوید: این تصمیم دولت تابع شرایط خاص می باشد: کمون های که در ماه جون 

ما همراه با والیان در مورد تطبیق پالن   دریافت کنند.  را ، باید بتوانند که در پایان ماه جوالی واکسین های بیشتردریافت می کنند

بیاوریم،  تغیرات واکسین نمودن توزیعما در خواهیم شد. اگر قرار باشد که  صحبت   ردواکسیناسیون در ماه رخصتی جوالی وا 

خیر در تطبیق واکسین برای همه افراد نمیشود. أاطمینان حاصل کنیم که این عمل باعث ت  ام نخست باید  

 

یک ارزیابی   شرایط فعلی با در نظرداشت  حکومت از انستیتوت صحت عامه و ریاست صحت عامه خواسته است تاهمچنان 

آماده سازند.  را دریافت کنند، را و یا بیشترسریع در مورد فهرست کمون های که باید واکسین های کمتر   

 

گرفته شود که کمون های دیگری که  اما این نیز باید در نظر داوم سطح بلند شیوع را داشته اند، ت کمون این فهرست به طور م ۲۴

واکسین های دریافت شده را حفظ  ، نیز اولویت داده شود و یا هم اینکه این کمون ها بتوانند تعداد در آنها سطح شیوع بلند است

 کنند.



 

واکسین    در صد ۳۵در حدود  ، نظر به جمعیتهفته ۷کمون در جریان  ۳۱۹پیشهناد انستیتوت صحت عامه به این معنی است که 

دیگر هیچ تغیرات   کمون ۱۳کمتر دریافت می کنند. ساکنین این کمون ها حدود نیمی از جمعیت ناروی را تشکیل می دهند. در 

وجود نمیاید. ب   

 

، کمون های که در ماه جون و اوایل ماه جوالی واکسین کمتر دریافت می کنند، باید بتوانند افراد بیشتر را در  توزیع اینبه اساس 

ند.ن اواخر ماه جوالی واکسین ک  

 

نخواهد بود.  امکان پذیر ۲۳هفته  قبل از توزیع مجدد    

 

توزیع واکسین این است که ساکنین کمون های که در آنها سطح شیوع برای مدت میگوید: فواید تغیرات در بنت هویه 

می توانند اولین دوز واکسین را زودتر دریافت کنند. همچنان این امر باعث می شود تا ما بتوانیم در  طوالنی بلند بوده

ان بازگشایی کنیم.تمام کشور را همزمرا وضع کنیم و همزمان بتوانیم  ، تسهیالت تدابیر و اقدامات شدید  

 

، این کمون فرصت خواهد داشت که بعد از  با توجه به سطح بلند شیوع و تدابیر شدید در برخی از ناحیه های اوسلو

را نیز در ناحیه های مذکور واکسین کنند.  ۴۵، افراد زیر سن  ۴۵واکسین شدن افراد باالتر از سن   

 

در برنامه واکسیناسیون اولویت  داده نمیشود  هگروبرای هیچ به اساس شغل   

، برایشان انستیتوت صحت عامه توصیه نمیکند که برخی از گروه های شغلی یا افرادی که دارای وظایف حیاتی اجتماعی هستند

 در برنامه واکسیناسیون حق اولویت داده شود. حکومت از این توصیه ها پیروی می کند. 

 

  گروه های دیگر به استثنای کارمندان صحی باعث ازدیاد کار برای کمون ها خواهد شد لویت دادن برای حق او، ته این ادارهفگبه 

تسریع واکسیناسیون تاثیر نخواهد داشت.  بر و این کار   

 

کمون های ذیل دوز های بیشتر دریافت خواهند کرد )تغیرات امکان پذیر است(:  ،طبق توصیه های انستیتوت صحت عامه  

 

 اسکر •

 

 باروم •

 

 درامین •

 

 ایدسولد •

 

 اینه باک •

 

 در صد دوز بیشتر دریافت می کند(  ۲۰ فعال  فریدریکستاد ) •

 

 گنفرو •

 

 یردروم •

 

 هالدن  •

 

 ایندره اوستفولد  •

 



 لییر •

 

 لیلستروم •

 

 ( بیشتر دریافت می کنددر صد دوز  ۲۰ فعال  لورنسکوگ ) •

 

 ( در صد دوز بیشتر دریافت می کند ۲۰ فعال  موس ) •

 

 نانستاد  •

 

 نیته دال •

 

 نوردره فولو •

 

 ( در صد دوز بیشتر دریافت می کند ۲۰ فعال  اوسلو ) •

 

 رالینگین  •

 

 روده •

 

 ( در صد دوز بیشتر دریافت می کند ۲۰ فعال  )گ پسبورسار •

 

 اولنساکر •

 

 ویستبی •

 

 وس •

 

انستیتوت صحت عامه، کمون های ذیل دوز های تعین شده قبلی را دریافت خواهند کرد )تغیرات  طبق توصیه های 

 امکان پذیر است(:

 برگین  •

 فورده •

 هامار •

 کونگسوینگر  •

 کریستیانساند  •

 الرویک  •

 نیس  •

 رینگه ریکه  •

 رینگساکر  •

 ساندنس  •

 شیین  •

 ستوانگر  •

 تروندهایم  •

 

 

 



تحویل دهند. گر کشور باید تعدادی از دوز های خود را کمون دی ۳۱۹  
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