
ي جميع أنحاءنف�ذ تت 
 محافظة ف�كن  داب�ي إقل�م�ة صارمة �ف

 

ا�دة بال ف�كن عدوى  ةحافظ�شهد م � �ساللة م�ت � وساإلنجل�ي وال �مكن تتبع �سبة  ة للف�ي
ومدي��ة الصحة  دير المحافظةمن م  اتتوص�الالعدوى. بناًء ع�  حاالت عال�ة من

ي للصحة العامة س   ىستو م(أ  ب�ي امستوى التد تقوم الحكومة بتطبيقوالمعهد الوطي�
ي جميع أنحاء م التداب�ي المشددة �شكل خاص

ي بلد�ةف�كن  ةحافظ) ��
ي مران  غ و��

  ةحافظ��
حيت  تداب�ي مارس. و�ستمر ال 16الموافقة  الثالثاء ل�لة منتصف الل�ل اعتبارا من  تانالند�

 .. أب��ل  11 الموافق األحد يوم 

 

ي ا_ 
ي حافظة مب لعدوىهناك ز�ادة حادة ��

وتتبع  ختباراتاال  اجراءف�كن. يتعرض عمل البلد�ات ��
ي جميع أنحاءبفرض الحكومة وم العدوى لضغط كب�ي لذلك تق

ي بلد�ةن ف�ك تداب�ي إقل�م�ة صارمة ��
 و��

بينت   �قول وز�ر الصحة وخدمات الرعا�ةمن الس�طرة ع� العدوى كما   تتمکن البلد�اتحيت ن راغ
 ه��ه 

 

ي للصحة العامة توص�ة من مدي��ة الصحة   والمعهد الوطي�

ي امدي��ة  رىت ي البلد�ات اليت
ي للصحة أن هناك حاجة التخاذ تداب�ي ق��ة ��  �شهد لصحة والمعهد الوطي�

ي مقاطعة 51الـ  لجميع البلد�ات Aمستوى الالحكومة  فرضيوصون بأن ت إنهم للعدوى.  ا ��عتقدما 
�� 

ي ران غ  وكذلك بلد�ةف�كن 
ي ضغط العدوى  ةكب�ي   اتع� الرغم من وجود اختالف �تمحافظة انالن�د ��

��
� البلد�ات  المختلفة.  بني

ي ف�كن
� الساللة سود � �� � وس ة لاإلنجل�ي ي الو لف�ي � ت يت تحد  تداب�ي . هناك حاجة إ� أ���   ةمعد� ا بكونه تم�ي

� البلد�ات. أبلغ األ�شطة من من التنقل و  ي  تاالجتماع�ة والثقاف�ة بني
ف�كن   أ��� من نصف البلد�ات ��

ي القدرة ع�  
  ابل�ةتتعرض ق. العدوى والحجر الص�ي  تتبعوالعزل و  اتاالختبار اجراء عن تحد�ات ��

ي  اتالخدم
ي اإلقل�م التابعةالمستشف�ات الصح�ة المتخصصة ��

ي  إلدارة الصحة �� ي  الجنويب
�ت ال�ش

ي المستشف�اتلضغوط �سبب العدد ال�ب�ي من 
ات ضغط ع� اللإضافة ل المر�� الراقدين �� مخت�ب

ة �سبب    ات العينك��

 

 التنسيق والتبس�ط

ي مناثنان وثمانون 
و�ــــج تأيت ي ال��

ي المئة من العدوى الجد�دة ��
ي  �� ة  حافظأوسلو وف�كن وم  محافظيت

مليون   2.1أ��� من  سكنتداب�ي صارمة للغا�ة. � فرضتم اآلن فرضت او يف�ستفولد القد�مة، ح�ث 
ي هذە المناطق أي ما �عادل 

و�ــــج40�سمة ��  . ٪ من سكان ال��



ي اجتماع مع مدير 
ي   ومع أوسلو وف�كن ظةمحاف��

ي للصحة ومدي��ة الصحة �� البلد�ات والمعهد الوطي�
 أن غالب�ة البلد�ات ت��د تداب�ي إقل�م�ة من المستوى أ.  اتضحوقت سابق اليوم 

ي محافظة  غ  . ت��د بلد�ةة غ�ي متأ�دبلد�ات ثالث  تبينما كان  من البلد�ات ال ت��د ذلك.  13 
ران ��

ا لق��ــها مننظ القانون�ة أن تكون مشمولة باللوائح   تانالند�  . بأوسلو لها واالتصال الوثيق لون��  ر�

ي حالة ال_  
ي  عدوىع� الرغم من وجود اختالفات ��

، من المهم اتخاذ تداب�ي صارمة ومنسقة  ف�كن ��
ي جميع أنحاء ال

ي ال تشابهةالتداب�ي الم همتساة. سمحافظللحد من التنقل ��
بتسه�ل   بأ�ملها  ةحافظم��

 وز�ر الصحة بنت ه��ه.  ولفهم القواعد واتباعها كما �ق 

ي المفروضة التداب�ي مدة سيتم إجراء تقي�م جد�د قبل انتهاء 
 . أب��ل  11��

 

ي المشددة �شكل خاص ب�ي من المستوى ألف (مستوى التداب�ي اتد فرضررت الحكومة ق
) �ف

 : ةالبلد�ات التال�

ي   51جميع البلد�ات الـ  •
 ة ف�كن محافظ��

ي مقاطعة  •
 إينالندت بلد�ة غران ��

ي سيتم تطب�قها ع� البلد�ات ال تداب�ي ال نع استعراض عام/قائمة ستجد هنا   مشمولة ضمناليت
) ال  مستوى أ (اضغط ع� عالمة + لرؤ�ة قائمة التداب�ي

 

ي لوائح كوف�د نصوص عل�ه ، المالتداب�ي المشددة �شكل خاصستوى مأ (  تداب�ي مستوى ال
��-19 ،

 : ) a5الفصل 

 

 المهن�ة عاهد األطفال والمدارس والجامعات وال�ل�ات والمر�اض 

 مع نموذج إشارة المرور �ال •
�
ع� المدارس ور�اض األطفال كما هو الحال  �يمستوى األصفر تماش�ا

ي بق�ة البالد. �جب إجراء التقي�مات المحل�ة بما يتما�ش مع حالة العدوى، أي 
البلد�ة كسلطة  ان ��

ورة بناًء ع� التقي�م ال حمر أل امستوى ال فرضتقرر أنه �جب أن � لعدوى قد امكافحة    مختصعند ال��
لمكافحة العدوى. ومع ذلك ستكون الحكومة قادرة ع� إصدار توص�ات وطن�ة �شأن المستوى 

 . إذا تطلب الوضع ذلك  تداب�ي األحمر لل

ي الجامعات وال�ل�ات وال •
. �شكل �تم التدر�س المهن�ة مغلقة أمام جميع الطالب و   معاهد مباي� ما   رق�ي

� الموظف عدا ذلك ع�   . األخرىقواعد الح�اة العمل�ة اتباع  ني

 

 

 



 فعال�ات ال

ي الهواء الطلق، باستثناء الجنازات والدفن تمنع •
ي الداخل أو ��

ل سواء �� �  .جميع الفعال�ات خارج الم��

المؤدين  الفعال�ات الرقم�ة مع حضور خمسة أشخاص كحد أق� باإلضافة إ� �جراء بُ�سمح  •
� اآلخ��ن  ور�ني ي اإلنتاج ال��

 . وموظ��

فيه�ة  األ�شطة ال��اض�ة وال�ت

ء نفسه  : ر�اض�ة لل�بار والصغار (باستثناء واحد تنظ�م أ�شطة ب سمحال � • ي انظر أدناە). و�نطبق ال�ش
فيه�ة مثل ال  الخاصة بفرق ال�ورال تمار�نوال ات ال��اض�ةالمنظمة والتدر�ب تدر�باتع� األ�شطة ال�ت

 . والم�حوالفرق الموس�ق�ة االستعراض�ة 

ي  ضةال��اممارسة ُ�سمح ب •
فيه�ة لألطفال والشباب الذين تقل أعمارهم أل�شطة إضافة لالخارج �� ال�ت

ا، طالما أن ذلك ي 20عن  �   و�كون أشخاص ال ت��د عن الع�ش مجموعات  ضمن تمعام� جميع المشاركني
 �  من نفس البلد�ة. من المستحسن أن تتم األ�شطة بط��قة �مكنك من خاللها الحفاظ ع� مسافة  اتني

 � � المشاركني �ن ع� األقل بني  . م�ت

 

 العمل والوظائف أما�ن 

لالعمل من  �فرض • � � ذلك  ل�ل من �ستطيع الم�� . �جب ع� أصحاب العمل التأ�د من أن الموظفني
ل �   قد تم إبالغ ه. �جب أن �كون أصحاب العمل قادر�ن ع� توثيق أنقدر المستطاع �عملون من الم��

 � ورة الموظفني كة. �جب اعتبار السفر إ� العمل �� ي ال�ش
قصوى. ومع ذلك فإن   بك�ف�ة تنف�ذ ذلك ��

ط  �ي سوف �المكتب ال العمل من�ش �  . هع� أولئك الذين لديهم الفرصة ل �يم��

 

 المحالت والخدمات 

ة�جب إغالق جميع المحالت و   األما�ن التال�ة: باستثناء  متاجر التسوق ال�ب�ي

ي ذلك األ�شاك و   واالغذ�ةمحالت البقالة  •
ها  محالت العطارةبما �� ي تبيع المن المتاجر وغ�ي   طعاماليت

 . �شكل أسا�ي 

ور�ات األخرى للحيوانات األل�فة  والعلفبيع أغذ�ة الحيوانات  متاجر  �شكل وحیوانات المزرعة وال��
 أسا�ي 

 اتص�دل�ال •

 المضمدون   •

 أخصائيو الب��ات  •

و�ات ال�حول�ة  النب�ذ  مركز بيع •  والم�ش



ي الخدمات محال ال •
ي  الشعر  فرد�ة مثل مصف��

ة وأخصايئ ي  العنا�ة بالب�ش
 .الوشم وما إ� ذلك وفناي�

ي العالج الطب��ي وتق��م ال األ�شطة الصح�ة  • ي  عظاممثل أخصائيي  .األقدام إلخ ومعال�ب

 محطات الوقود  •

ي  مرا�ز  •
 المب�عات للزراعة واإلنتاج الحيواي�

ي  البيع بالجملة جزء/قسم و  اتالمستودع •
ي تبيع  �� األشغال ال�دو�ة وما لمن �قومون بالمحالت اليت

 شابه ذلك 

ة�مكن أن تظل المتاجر والم  ا عندما و البضائع المطل��ة  سل�ممفتوحة لت حالت ال�ب�ي المدفوعة مسبق�
ي العدوى 

 . �سل�م البضائع و يتم إ�شاء حلول سل�مة للتحكم ��

 

 المطاعم والمقا�ي والحانات والفنادق 

 .) ت�ك اوي(   لب�ات الخارج�ةبيع الطالمطاعم مغلقة ل�ن �سمح ب •

  غ�ي مسوم�ح به تقد�م ال�حول •

الءل�مكن  • � ي الفنادق أن تقدم الطعام لل��
 عندهم  لمطاعم ��

 

كات والمواقع التال�ة ع�  باإلغالق  ال�ش

 مرا�ز الل�اقة البدن�ة   •

هات، سباحةال صاالت • �  .وما شابه  ةفندق� البح امسال والمنتجعات الصح�ة و  المائ�ة والمن�ت

� ممث�ي الجماعات الدين�ة   حادثاتوالم  دفنباستثناء الجنازات والوالعقائد�ة الدين�ة  مرا�ز ال • بني
 .واألفراد

 .العامة مكتباتال •

 .البولينج واألما�ن المماثلة  صاالتمدن المال�ي وصاالت البنغو وصاالت األلعاب و  •

 .المتاحف •

فيه�ة المماثلة صاالتالسينما والم�ح و  •  .الحفالت الموس�ق�ة واألما�ن الثقاف�ة وال�ت

ي الداخل  •
ي تتم فيها أ�شطة ثقاف�ة أو ترفيه�ة تجمع الناس ��  األما�ن العامة األخرى اليت

 

 

 



 ت لتوص�ا ا

ي منازلهم. هناك استثناءات لـ�جب ع� الجميع تجنب ال��ارات 
ل�ة والتجمعات �� �  : ��ي  ماالم��

ة من الح�اة ا ي المرحلة األخ�ي
ور�ة وال��ارات لألشخاص الذين هم �� ل�ة ال�� �  لخدمات الم��

�  ة��ار الذهاب لأو  ةز�ار   هم استقبال، �مكن�سكنون بمفردهمالذین  األشخاص � صديق أو صد�قني   ثابتني
 ثابتة  أو أ�ة واحدة

ي روضة األطفال والمدرسة االبتدائ�ة، 
ي مجموعتهم ��

ي ز�ارات من األطفال ��
 مکن�باإلضافة إ� تل�ت

� افع�لألطفال وال � من األصدقاء الثابت ني ي ز�ارات من صديق أو اثنني
� تل�ت  .ارتهم�أو الذهاب ل�  ني

�ن عن األشخاص اآلخ��ن. االستثناءات �ي األشخاص مسافة  ترك�جب  ، الذين �سكنون معا م�ت
ي النقطة أعالە

 . واألشخاص المذكورون ��

ا. بالنسبة للغالب�ة  ور�� وري. �جب اعتبار السفر إ� العمل �� �جب ع� الجميع تجنب السفر غ�ي ال��
�ي اللمكتب ا فرض العمل من �ستمر العظ� س �  . م��

ي البلد�ات المجاورةال ينصح سكان البلد
ى ��  . �ة بالذهاب إ� مرا�ز التسوق المفتوحة أو المتاجر ال��ب

ي البلد�ة الذهاب إ� بيوت العطالت، ول�ن فقط مع األشخاص 
�� � � معهم �مكن للمق�مني . قم السا�نني

اء� ي بلديتك قبل المغادرة. ال  كل ما تحتاج  �ش
 �نمتاجر أو مطاعم أو أما  تذهب إ�/تجنب الذهاب إ� ��

ي البلد�ة  التجمع المزدحمة
ي   . حافظ ع� مسافة ج�دة من اآلخ��نح�ث يوجد ب�ت العطالت��

��
لج و  مسارات � لج ومصعد ال�ت � ي تنطبق ع� بلد�ة تالاثناء ال�ت . تحقق من النصائح والقواعد اليت ي ب�ت  م�ش

 . ز�اراتأي قبل ستواتبعها. ال � العطالت

ي للبلد�ات و 
ي ات أن تتخذ حافظالم ادارةينب��

ذلك  كون، قد � ةالعاموسائل المواصالت تداب�ي معززة ��
ي وس 50ع� سب�ل المثال استخدام ما �صل إ� 

ي المئة فقط من السعة ��
 مواصالت. ال ةل ���

� األشخاص المعرضع� �جب   وس كورونا ني ان   لخطر اإلصابة بمرض خط�ي أو الموت إذا أصيبوا بف�ي
 ّ  . أ���  يتبعوا أسلوب ح�اة مح�ي

ي تقدم خدمات فرد�ة وظائفال �جب ع� ي الشعر  اليت
تداب�ي معززة مثل استخدام  اتخاذ مثل مصف��

ي يتعذر فيها الحفاظ ع� مسافة م�ت واحد أو تقل�ل خ�ارا ي المواقف اليت
ي  أقنعة الوجه �� ت العالج اليت

اوجها لوجه  المبا�ش  تصالتنطوي ع� اال   .أو إزالتها مؤقت�

 

ف جراء ا ا ف  ختبار ومتابعة المخالطني  : وأفراد األ�ةالق��بني

ي الحجر الص�ي 
ي األ�امللعدوى يو� ب�جراء اختبار لألشخاص الذين هم ��

ة   10-7 من �� خالل ف�ت
 .الحجر 

ي  ق یتصال وثا کانوا ع�  نیالذ شخاصيتم اختبار اال  وس كورونا المتحور عن ط��ق اختبابتف�ش ي  ر ف�ي يب
 PCR _�ي ار  



� امن ضمن  ان الشخص الحجر الص�ي (بمجرد تحد�د  بدا�ةعند  � الق��بني نها�ة عند ) و لمخالطني
 . ) 7يوم ل�س قبل ال( أ�ضا الحجر الص�ي 

� �جب عزل أفراد األ�ة  � الق��بني ي �ي ار للشخص.  حيت يتوفر اختبار  للمخالطني  ينطبق هذا ع� يب
ي � وس اإلنجل�ي ي المرتبطة بالف�ي  المتحور.  حاالت التف�ش

 

 

 اجب ارتداء قناع الوجه و 

ما عدا العبور قص�ي المدى مسافة ال تقل عن م�ت واحد، ع� عندما ال �كون من الممكن الحفاظ  •
ي المحالت التجار�ة قنعة الوجهمن غ�ي أفراد األ�ة، �جب استخدام ا خ��نلأل 

ي الو  ��
مساحات ��

كة ي المطاعم،و  من مرا�ز التسوق المش�ت
ي ال إضافة ا� ��

ي وسائل النقل و الدين�ة و  مرا�ز العقائد�ة��
��

ي  ةالعام
فيه� األما�ن ح�ث تقاموالمحطات الداخل�ة، و��  .ة األ�شطة الثقاف�ة وال��اض�ة وال�ت

ي س�ارات األجرة. �جب و  •
قبل ركوب الرا�ب    ضع قناع الوجه�جب ع� الركاب ارتداء أقنعة الوجه ��

ام بارتداء قناع ل � س�ارة األجرة و�جب عدم إزالته حيت تنت�ي الرحلة و�غادر الرا�ب س�ارة األجرة. االل�ت
ي س�ارة األ ا الوجه ينطبق �شكل مماثل ع� السائق عندما �كون هناك ر 

 . جرة �ب ��

ي ال �مكن فيها ال • ي األما�ن اليت
�� � ا ع� الموظفني ام بارتداء أقنعة الوجه ينطبق أ�ض� � حفاظ ع� االل�ت

ي تم فيها ال مسافة ي األما�ن اليت
�� � تداب�ي   استخدامم�ت ع� األقل عن الزوار. ال ينطبق هذا ع� الموظفني

� مثل استخدام  ا  دران الفاصلةجلوا اوق�ة الوجهأخرى لمكافحة العدوى للموظفني وما شابه ذلك وفق�
ي للصحة العامة   . لتوص�ات المعهد الوطي�

ام بارتداء قناع الوجه ال ينطبق ع� األطفال الذين تقل أعمارهم عن  • � ا أو أولئك الذين ال   12االل�ت عام�
 . �ستط�عون ارتداء أقنعة الوجه ألسباب طب�ة أو ألسباب أخرى

نصائح وقواعد صارمة بناًء ع� حاالت العدوى المحل�ة. لذلك من المهم  فرض�مكن لجميع البلد�ات 
ي بلديتك 

 اتباع ما ينطبق ��

 

ي مستوى الت
 لألطفال والشباب  التداب�ي أ غي�ي �ف

ي تف�د بأن ال رسائلتلقت مدي��ة الصحة العد�د من ال �شأن إ�قاف األ�شطة أ ى المستو ب قرار الخاصاليت
فيه�ة صارم للغا�ةال�� ي الهواء الطلق  الغ�ي من  ألنه  نظرا  اض�ة وال�ت

مسم�ح به ممارسة ال��اضة ��
 . وأ�شطة أوقات الفراغ لألطفال والشباب

فيه�ة المنظمة أ  ب�ي ابتغي�ي مستوى التداالن لذلك تقوم الحكومة  بح�ث ُ�سمح باأل�شطة ال��اض�ة وال�ت
ي الهواء الطلق لألطفال 

ا، طالما أن هذا ي 20والشباب الذين تقل أعمارهم عن �� ي مجموعات  تمعام�
ال  ��

� �أتون من نفس البلد�ة. من المستحسن أن تتم األ�شطة   10 تتعدى أشخاص، وجميع المشاركني
 . � � المشاركني �ن ع� األقل بني ا ��ي هذا  بط��قة �مكن من خاللها الحفاظ ع� مسافة م�ت التغي�ي أ�ض�

 Aلتداب�ي مستوى اب مشمولةال ع� البلد�ات



�  تؤكد ع�باألطفال والشباب  عتبارات الخاصةاال  - أنه ال يزال من الممكن الحفاظ ع� مستوى معني
�جب أن يت عندما تكون حالة العدوى غ�ي واضحة لدرجة أن تداب�ي مكافحة العدوى ح من النشاط

� من النشاط  للغا�ة.  تكون سافرة ي  إن الحفاظ ع� مستوى معني
ا �� ي الهواء الطلق س�ساهم أ�ض�

��
ي يتم تنظ�مها من خالل م�دانحصول األطفال والشباب ع�    اتباع/مراعاة لقضاء أوقات فراغهم واليت

 كما �قول وز�ر الصحة.   تداب�ي مكافحة العدوى

ا لنصائح الخاصة ا ��ي فيه�ة لألطفال والشباب ع� األ�شطة. س�ظل ممنوع� بال��اضة واأل�شطة ال�ت
 . والمبار�ات والعروض وما شابه ذلك  منافساتأنواع المسابقات وال أي ن�ع منإقامة 

 

 

 م��د عن التداب�ي اإلقل�م�ةال

ي 
ي �جب تنف�ذها �� عندما �كون من ا بهبلد�ة والبلد�ات المح�طة أي �مكن للحكومة أن تقرر التداب�ي اليت

وري تنف�ذ التداب�ي ��عة و�ط��قة منسقة لمواجهة انتشار العدوى  . ال��

 

ي ال خطورةع�  ةبلد� �ل ل رەا�ختذي يتم اال تداب�ي �عتمد مستوى ال . هناك ثالثة عدوى فيها تف�ش
 �ي والمست��ات �مكن استخدامها. تداب�ي مست��ات لل

 ص �شكل خا مشددةال تداب�ي مستوى ال:  Aمستوى ال 
 مشددة ال تداب�ي مستوى ال:   B مستوىال
 ا إ� حد م تداب�ي المشددةمستوى ال:   C ىالمستو  

ي كل من لمدرجةالتداب�ي ا نعلمحة/نظرة عامة   جدوال هنا  ستجد 
 المست��ات المختلفة  ��

 

https://www.regjeringen.no/no/tema/Koronasituasjonen/sporsmal-og-svar-om-koronasituasjonen/tiltaksniva-ved-lokale-smitteutbrudd/id2831989/

