
 هذە �ي التوص�ات الخاصة بعطلة ع�د الفصح

 

 ف�ما ��ي توص�ات الحكومة حول ك�ف�ة قضاء عطلة ع�د الفصح بط��قة مسؤولة ترا�ي متطلبات مکافحة العدوى. 

 

 �شکل عام  

ل إذا لم تكن بصحة ج�دة، واخ ف ي الم�ف
ي أقرب وقت ممكن إذا كنت تعتقد أنك مصاب   نفسك لالختبار   ضع•   ابق �ف

�ف

وس کوف�د  . 19- بف�ي

 اجتماع�ا

ي الداخل والخارج ع� حد سواء. 
�ن من اآلخ��ن، �ف  •  حافظ ع� مسافة م�ت

ي عل�ك الحد من االختالط االجتما�ي قدر اإلمكان. 
 •   ينب�ف

لك. إذا أوصت بلديتك بت ف ي م�ف
ف �ف جنب ال��ارات، فعل�ك اتباع هذە  •   �جب أن تتجنب استقبال أ��� من شخصني

ي مكان آخر. 
ي الشال�ە الجب�ي أو �ف

ل أو �ف ف ي الم�ف
 النص�حة ، سواء كنت �ف

  المب�ت •   إذا کنت من منطقة فیها مستوى مرتفع من العدوى وتطبق إجراءات محل�ة صارمة، فال ينصح ب��ارات 

ا و  20خالل ع�د الفصح. �مكن لألطفال والشباب الذين تقل أعمارهم عن  الذين �ع�شون بمفردهم  األشخاص عام�

ف من األصدقاء   2-1من قبل   مب�تز�ارات  استقبال  . الثابتني

ي الهواء الطلقاخت�ار األ�شطة  من المستحسن   • 
ي يتجمع فيها العد�د من األشخاص  �ف . تجنب الذهاب إ� األما�ن الىت

ي ل�س من السهل أن تحافظ فيها ع� مسافة  . آمنة من اآلخ��ن والىت

 

 السفر

ي  • 
وري �ف ورة القصوى. تجنب السفر غ�ي ال�ف ي حالة ال�ف

و�ــــج.  داخل ال ينصح بالسفر إ� الخارج إال �ف  ال�ف

ل قضاء العطالتالسفر إ� �مکنك مع هذا    •  ف ا �شكل خاص ع�  مملوك( م�ف   / مستعار / مستأجر) إذا كنت ح��ص�

ي مكافحة العدوى   اتباع إجراءات 
ي  إ� هناك الط��ق �ف

ي ف�ە العطلةو�ف
،  فقط أ�تك أفراد . سافر مع المکان الذي ستق�ف

 اآلخ��ن.  حافظ ع� مسافة آمنة منأن تقوم بالتسوق قبل المغادرة و  ستحسنو�

ي المتاجر ي ال�مامة •  ارتد
 �ف

ي األ  • 
 �ة �ذهب للتسوق واحد فقط �ف

ي خارج أوقات   قم بالتسوق   • 
ي المتاجر  االزدحام�ف

 �ف

ي تق�م فيها، ع� سب�ل المثال ع�ب موقع البلد�   •  ي البلد�ة الىت
نت  ة من المهم التحقق من اإلجراءات المطبقة �ف ع� اإلن�ت

 . helsenorge.noع�ب موقع  أو 



ي تع�ش فیها بلدالإذا سافرت إ� بلد�ة ب�جراءات أقل �امة من   •  ، ف�جب عل�ك كقاعدة عامة اتباع التوص�ات  �ة الىت

ي تنطبق  ي  الىت
 . بلدیتك�ف

ي الحجر الص�ي   • 
ي االختبار، ف�جب عل�ك  نت�جةأو تنتظر  ،إذا كنت �ف

عطلة ع�د الفصح، وال حىت إ�  عدم السفر �ف

ل قضاء العطلة الخاص بك.   ف /م�ف  الشال�ە الجب�ي

ي  مرضت وأنت إذا   • 
ل قضاء العطلة�ف ف /م�ف وتقرر أن  �ذا تم االتصال بك و . الب�ت، �جب عل�ك العودة إ� الشال�ە الجب�ي

، ف�جب عل�ك العودة إ�  تکون ي الحجر الص�ي
 . الب�ت�ف

ي داخل البالد �مكنك السفر إ� الفنادق  • 
ف آمنة ، ول�ن حافظ ع� مسافة �ف الءبينك و�ني ف اآلخ��ن، وقم بالحد من   ال�ف

ي  التواجد 
کة المرافق�ف ا من منطقة المش�ت   العدوى وتداب�ي محل�ة صارمة، ف�جب مستوى مرتفع من فیها . إذا كنت قادم�

 �سافر إ� فنادق أو أما�ن إقامة مماثلة ح�ث يتجمع ال�ث�ي من الناس. عل�ك أال 

ي خطر انتشار العدوى. آخإ�  شال�ە جب�ي  من نقلال يو� بالت   • 
ة �ف  ر، ألن هذا ينطوي ع� ز�ادة كب�ي

ا،   ها ، ف�جب أن �كون من الممكن حجز مخدومةس�اح�ة غ�ي  شالیهاتإذا كان سيتم استخدام    •  تضطر  ال  ل�ي مسبق�

ي العد�د من أ� / عدة 
ي نفس الوقت. إ� التواجد هناك  السفر  مراف�ت

 �ف

الحاجة إ� الرعا�ة الصح�ة و�مكان�ة الحجر  کان من شأن الس�اح�ة، و  الشالیهاتإذا كان من الصعب الوصول إ�   • 

ي التوص�ة  فتحد�ات للسلطات الصح�ة المحل�ة،  خلق  ن يؤدي إ�  الص�ي / االختبار أ
ا ف�ما إذا كان ينب�ف ي النظر محل��

ينب�ف

 . الشالیهاتب�غالق هذە 
ي ا   • 

ي بلد آخر)،�ف
ور�ة للغا�ة إ� الخارج (ع� سب�ل المثال، األطفال الذين س�ذهبون ل��ارة والديهم �ف من المهم   فإنە  لرحالت ال�ف

ي الحذر 
ا تو�ف  االختبار عند العودة. إجراء الرحلة واالمتثال لقواعد الحجر الص�ي ومتطلبات  خاللجد�

ي ع�    • 
كة، من أجل تقل�ل مخاطر العدوى   ةالفاعلالجهات ينب�ف ي تقي�د الوصول إ� المناطق المش�ت

ي مجال الس�احة النظر �ف
�ف

 و�سه�ل االمتثال لتوص�ات مكافحة العدوى. 
 
 

 األخرى  مناسبات والالقداس 
ي ع�د الفصح، تطبق القواعد   الخاصة بالمعتقدات الدنی��ةالدين�ة األخرى والتجمعات والمناسبات واالحتفاالت  القداس أثناء • 

�ف
ل  . �جب أال تح�ف مثل هذە التجمعات خارج بلديتك. يو� بتأج�والفعال�ات والمبادئ التوجيه�ة والتوص�ات الخاصة باألحداث
ا عقدها  وري تمام� ي ل�س من ال�ف  أب��ل.  12بعد  تنظ�مها / جميع األحداث الىت


