
پورے ویکن میں سخت عالقائی اقدامات نافذ کیے 
 جارہے ہیں ۔ 

 
ویکن کے صوبے میں وائرس کے انگریزی قسم کا انفیکشن بڑھ رہا ہے، اور انفیکشن کے بڑے  

صحت کے ڈائریکڻوریٹ اور اداره برائے صحت    ,نہیں مل رہا ۔ ریاستی منتظم  سراغ حصے کا 
صوبہ اور صوبہ انالند کی بلدیہ گران میں آدھی  ویکن  عامہ کے مشوره کے بعد حکومت پورے  

(خصوصی اعلی سطح کے اقدامات) نافذکرے گی  Aمارچ کی رات سے سطح  16رات، یعنی منگل 
 اپریل تک نافذ رہیں گے ۔ 11۔ یہ اقدامات اتوار  

 
سراغ  یکشن میں نہایت تیزی سے اضافہ ہوا ہے ۔ بلدیات پر انفیکشن کی ڻیسڻنگ اور ویکن میں انف 

کے کام کا دباٗو نہایت زیاده ہے ۔ لہذٰا حکومت پورے ویکن اور بلدیہ گران میں سخت عالقائی   لگانے
اقدامات نافذ کررہی ہے تاکہ انفیکشن پر قابو پایا جاسکے، یہ کہنا ہے وزیر برائے صحت و نگہداشت  

 بینٹ ہوئیے کا ۔ 
 

 کی جانب سے مشورے ۔ FHIڈائریکڻوریٹ برائے صحت اور 
 

ہے کہ ان بلدیات میں سخت اقدامات نافذ کرنے کی   ا خیالک FHIبرائے صحت اور ڈائریکڻوریٹ 
ضرورت ہے جہاں تیزی سے بڑھتے ہوئے انفیکشن کا رحجان ہے ۔ وه یہ تجویز کرتے ہیں کہ  

کے اقدامات  Aبلدیات کے ساتھ ساتھ انالند کی بلدیہ گران میں سطح   51حکومت صوبہ ویکن کی تمام
 نفیکشن کی شرح میں بلدیات کے مابین کافی فرق ہے ۔ نافذ کرے، حاالنکہ ا

 
ایسے اقدامات کی  متعدی ہے عروج پر ہے ۔نہایت   ویکن میں وائرس کی انگریزی قسم جو کہ 

ضرورت ہے جو کہ بلدیات کے مابین نقل و حمل، معاشرتی اور ثقافتی سرگرمیوں کو محدود کردیں ۔ 
لگانے اور قرنطینہ  ا سراغ ڻیسڻنگ، آئسولیشن ، انفیکشن کویکن کی نصف سے زیاده بلدیات 

(TISK) کی صالحیت میں درپیش مشکالت کی اطالع دے رہی ہیں ۔ محکمہ صحت کے جنوب مشرقی
شاخ اور صحت کے خصوصی سہولیات کے ادارے صالحیت سے زیاده ہسپتالوں میں داخلے اور 

 کا شکار ہیں ۔  لیبارڻیوں میں ڻیسڻنگ کے نمونوں کی وجہ سے دباٗو 
 
 
 

 ہم آہنگی و آسانی 
فیصد نئے انفیکشن اوسلو، ویکن اور پرانے ویستفولڈ کے صوبے سے آرہے ہیں جہاں    82ناروے میں 

ملین 2,1اب انتہائی سخت اقدامات نافذ کردیئے گئے ہیں یا پھر کیے جارہے ہیں ، ان عالقاجات میں 
اوسلو اور ویکن کے ریاستی  .فیصد ہیں  40کل آبادی کا سے زیاده باشندے آباد ہیں جو کہ ناروے کی  

برائے صحت کے مابین آج کی میڻنگ میں یہ واضح ہوگیا کہ   ڈائریکڻوریٹاور  FHIمنتظم، بلدیات 
بلدیات اس کے حق میں  13چاہتی ہے ۔ ان میں سے  Aسطح  کی   بلدیات کی اکثریت عالقائی اقدامات
تھیں ۔ بلدیہ گران جو انالند میں ہے لیونر سے قریبی   کا شکار یقینی نہیں تھیں جبکے تین بلدیات غیر 

   اور اوسلو سے قریبی رابطے کی وجہ سے انہی ضوابط میں شمار ہونا چاہتی ہے ۔
 



اگرچہ ویکن میں انفیکشن کی صورت حال یکساں نہیں ہے، لیکن سخت اور مربوط اقدامات کے  - 
۔ ہوئیے کا کہنا ہے کہ پورے صوبے میں یکساں اقدامات   ذریعے نقل و حمل کو کم کرنا ضروری ہے

 سے قواعد کو سمجھنے اور ان پر عمل پیرا ہونے میں آسانی ہوگی ۔
 

 اپریل کو ان اقدامات کی مدت ختم ہونے سے پہلے ایک نیا جائزه لیا جائے گا ۔ 11
 

( خصوصی سخت اقدامات) کو نافذ کرنے کا Aذیل بلدیات میں اقدامات کی سطح   ہدرجمنحکومت نے 
 :فیصلہ کیا ہے 

 
 بلدیات میں51صوبہ ویکن میونسپلڻی کی تمام 

 
 میںن صوبہ انالند میونسپلڻی کی بلدیہ گرا

 
مبنی  پرAیہاں آپکو ان اقدامات کا جائزه ملے گا جو ان بلدیات پر الگو ہوں گی جو کہ اقداماتی سطح 

 :نشان کو دبا ئیے)  +ہیں ۔ (اقدامات کی فہرست دیکھنے کیلئے 
 

کے قوائد و ضوابط کے باب    19درجہ،  کووڈ۔ یسطح کا اقدامات یٰ (خاص اعل  A-  سطح یاقدامات
5A باقائده منظم): ںیم  

 
 ے ہاگے، اسکول، یونیورسڻیاں کالج اور پیشہ ورانہ اسکول نبار /کنڈرگارڻن

ے  ن اربسکولوں اور ااقداماتی سطح کا اطالق  لی ماڈل کے مطابق پی ئٹباقی ملک کی طرح ڻریفک ال  
ہاگن پر ہوتا ہے ۔ انفیکشن کی صورت حال کے مطابق مقامی تجزیہ ہونا چاہیے، اس سے مراد یہ کہ  
کا  بلدیہ بحثیت انفیکشن سے بچاٗو کی ذمہ دار کے طور پر ضرورت پڑنے پر سرخ سطح صادر کرنے

فیصلہ کرے گی جب انفیکشن سے بچاٗو کا پیشہ ورانہ تجزیہ اس امر کا تقاضہ کرے ۔ اگر حاالت اس  
کے متقاضی ہوں تو حکومت سرخ سطح کے اقدامات کے سلسلے میں بھی قومی سفارشات جاری 

  کرسکے گی ۔
 

طلباء کیلئے بند کردیا گیا  وں کو احاط یونیورسڻیوں ، کالجوں اور پیشہ ورانہ کالجوں کی عمارتوں اور
 ہے اور درسی تعلیم ڈیجیڻل طور پر دی جائے گی ۔

 
 مالزمین عمومی طور پر پیشہ ورانہ زندگی کے قواعد پر عمل پیرا ہیں ۔

 
 تقریبات 

 
 ممنوع ہیں ۔  اریبسوائے جنازوں اور تدفین کے، گھر سے باہر، اندرون خانہ اور بیرون خانہ تمام تق 

 
زیاده سے زیاده پانچ افراد کے ایک جگہ جسمانی طور پر اکڻھا ہونے ۔ جو کہ  میںاریب  ڈیجیڻل تق

 عاملین اور پروڈکشن اہلکاروں کے عالوه ہیں ، کی اجازت ہے ۔
 



 کھیل اور تفریحی سرگرمیاں
 

انتظام کرنے کی اجازت نہیں ہے(ایک استشناء   ابالغ افراد اور نوجوان کیلئے کھیلوں کی سرگرمیوں ک 
ے،  طائف کے ساتھ، نیچے مالحظہ کریں ) یہی بات تفریحی سرگرمیوں پر بھی الگو ہوتی ہے جیسا کہ 

  اور تھیڻر ۔ ندےساز
 

خانہ کھیلوں اور سرگرمیوں کی اجازت ہے  نسال سے کم عمر بچوں اور نوجوانوں کے لیئے بیرو20
ہ گروه میں ہوں اور اس میں شامل تمام شرکاء ایک ہی بلدیہ سے تعلق  افراد تک ک10جب کہ یہ 

رکھتے ہوں ، یہ سرگرمیاں اس انداز سے کرنے کا مشوره دیا جاتا ہے کہ دوران سرگرمی شرکاء کے  
  مابین دو میڻر کا فاصلہ برقرار رہے ۔

 
 مالزمتی جگہیں ۔

 
آجرین نے یہ ممکن بنانا ہوگا کہ جہاں تک   وه تمام افراد جن کیلئے ممکن ہو وه گھر سے کام کریں ۔

 عملی طور پر ممکن ہو مالزمین گھر سے کام کریں ۔ 
 

آجروں نے تحریری طور پر اپنے مالزمین کو اس امر سے آگاه کرنا ہوگا اس پر عملدرآمد کس طرح 
سے ممکن بنایا جائے گا ۔ دفتر کی جانب سفر صرف نہایت ضروری حاالت میں کیا جانا ہوگا ۔ بہر 

 سے کام کرنے کی پابندی کا اطالق ان افراد پر ہوگا جن کیلئے یہ ممکن ہو ۔ گھرحال 
 
 
 

 دکانیں اور خدمات 
 

 کے ساتھ   اِْستِثْناتمام دکانیں اور گودام بند رکھے جائیں گے، ان 

نوش کی اشیاء فروخت کرنے والی دکانیں ، بشمول چھوڻی دکانیں جن میں کھانے پینے کی اشیاء  و خورد
ر بکتی ہیں ، صحت سے متعلق اشیاء فروخت کرنے والی دکانیں اور دیگر دکانیں جو بنیادی طور پ

 کھانے پینے کی اشیاء فروخت کرتی ہیں ۔ 
 

 پالتو جانوروں کیلئے خرید و فروخت کی ایسی جگہیں جہاں بنیادی طور پرجانوروں کی خوراک اور
 دیگر ضروری اشیاء بکتی ہیں ۔

 
 دوا خانے 

 
 پڻیاں لگانے والی جگہیں

 
 عینک ساز 

 
 شراب بیچنے والی دکانیں 

 
ڻیڻو بنانے والی جگہیں  ,انفرادی طور پر خدمات جیسا کہ حجام، مالش و جلد کی نگہداشت کی جگہیں 



 وغیره 
 

 ر، پاٗوں کی تھراپسٹ وغیره ڻصحت کی پیشہ ورانہ کمپنیاں ، جیسا کہ فزیوتھراپسٹ ، کائرو پراک 
 

 پیڻرول پمپ 
 

 روبار زراعت اور جانوروں کی دیکھ بھال سے متعلق خرید و فروخت والے کا

 گودام اور تھوک کاروبار جوکہ کاریگروں اور اس طرح افراد کو اشیاء فراہم کرتے ہیں ۔ 
 

دکانیں اور گودام ان سامان کی ترسیل کے لئے کھلی رکھی جاسکتی ہیں جن کی ادائیگی پہلے سے  
 ہو ۔  کردی گئی ہو اور یہ کہ ترسیل کے عمل کے دوران انفیکشن سے بچاٗو کا مناسب انتظام کیا گیا

 

 ریستوران، کیفے، بار اور ہوڻل 
 

 سرو کرنے والی جگہیں بند ہیں مگر ساتھ لے جانے، ڻیک آوے کی اجازت ہے ۔ 

 شراب پیش کرنا ممنوع ہے ۔
 

ہوڻلوں میں موجود سرو کرنے والی جگہوں پر رات کو قیام کرنے والے مہمانوں کو کھانا پیش کیا  
 جاسکتا ہے ۔

 
 کاروبار اور جگہیں بند رکھی جائیں گی ۔ مندرجہ ذیل 

 
 جم،ورزش کرنے والی جگہیں

 
تیراکی کے تاالب، واڻر پارک ۔ سپا اور حمام، ہوڻل میں موجود پول اور تیراکی والے تاالب، اور اس  

 قسم کی جگہیں  

برادیوں  دینی اور عبادت خانے، ماسوائے جنازه و تدفین اور انفرادی طور پر افراد مذہبی اور فلسفانہ 
 کے نمائندوں کے مابین گفتگو کے 

 
 ریاں یالئبر

 
تفریحی پارک ، بنگو ہال، کھیلوں والے ہال، بچوں کے کھیلنے والے ہال، باٗولنگ ہال اور اس قسم کی 

 دیگر جگہیں 
 

 میوزیم، عجائب خانے 
 

 سینما گھر، تھیڻر، محافل موسیقی کی جگہیں اور اس قسم کی ثقافتی اور تفریحی مقامات 
 



یگر عوامی مقامات اور کاروبار جہاں ثقافتی، تفریحی یا تفریحی سرگرمیاں جن میں لوگ اندورن خانہ  د
 جمع ہوتے ہوں ۔

 
 

 سفارشات 
 

 مستنشیات ہیں ۔ میںتمام افراد کو گھر میں مہمانوں اور میل مالپ سے گریز کرنا چاہیے ۔ اس 
 

 اپنی زندگی کے آخری دور میں ہیں ۔ضروری گھریلو خدمات اور مالقات ان افراد کیلئے جو 
 

اکیلے رہنے والے افراد ، وه مالقات کیلئے اپنے ایک سے دو مستقل دوست یا ایک گھرانے کیلئے آ 
 اور جا سکتے ہیں ۔

 
بچے، اپنے بارے ہاگن اور بچوں کے سکول کے گروپ سے مالقات کے عالوه اور نوجوان اپنے ایک 

 قات کیلئے آور جا سکتے ہیں ۔ سے دو مستقل دوستوں کے ساتھ مال
 

میڻر کا فاصلہ رکھنا چاہیے ۔ ماسوائے اپنے گھرانے کے افراد 2دوسرے افراد کے ساتھ مالقات میں 
 اور وه افراد جو مندرجہ باال نکات میں بتائے گئے ہیں ۔ 

 
جھا  تمام افراد کو غیر ضروری سفر سے گریز کرنا چاہیے ۔ کام پر جانے کیلئے سفر کو ضروری سم 

 جائے گا ۔ دیگر بیشتر افراد کیلئے گھر سے کام کرنے کے تقاضے الگو ہوتے ہیں ۔ 
 

نگ سنڻر اور خریداری کے مراکز پر نہ جانے  پا شایک بلدیہ کے رہائشیوں کو دوسری بلدیہ میں کھلے 
  کا مشوره دیا جاتا ہے ۔

 
کے ہمراه ۔ تمام   اہل خانہ صرف اپنےر جاسکتے ہیں لیکن پ جیکاڻبلدیہ کے رہائشی تفریحی رہائش گاه 

یا کاڻیج کی بلدیہ میں    ستوراںیرخریداری ، سفر پر جانے سے پہلے اپنی ہی بلدیہ میں کریں ۔ دکانوں ، 
پر ہجوم جگہ پر نہ جائیں ۔ سکئنگ ڻریل، سکینگ ڻریک اور چہل قدمی کے دوران دوسروں سے  

و چیک کریں ، مہمان مدعو نہ  ک د اور سفارشات خوب فاصلہ رکھیں ، کاڻیج کی بلدیہ میں نافذ قواع
   کریں ۔

 
بلدیات اور صوبائی میونسپیلڻی کو عوامی ڻرانسپورٹ میں مضبوط اقدامات نافذ کرنے چاہیں ۔ مثالً نقل  

  پچاس فیصد تک گنجائش استعمال کی جائے ۔صرف  میں   ئع  و حمل کے ذرا

مر   ای  ںیہو سکتے ہ ماریب  دیاور کرونا وائرس کے لگنے سےشد  ںیہ ںیوه افراد جو رسک گروپ م 
 چاہئے۔   ی کرن  اریاخت ی نیافراد کو گوشہ نش  سےیتو ا ںیسکتے ہ

کہ چہرے    سےی ضرورت ہے ج ی مضبوط اقدامات کرنے ک ،ی چھوڻے  کاروبار، مثال کے طور پر نائ
 ای  ی کم ںیکام م  ںیصورت م  یکا فاصلہ رکھنا ناممکن ہو  دوسر ڻریم  کیپہ لگانے واال ماسک، اگر ا

  ہوں۔ ادهیآمنے سامنے ہونے کے امکان ز  ںیجس م  ںیختم کر د  شکشی طور پر پ ی عارض

 :کرنا  یرویپ ی جانچ  اور اس ک ی رابطوں اور اہل خانہ ک ی بیاپنے قر 



کروانے کا   سٹیدن ڻ ںیسے دسو  ںیاس مدت کے  ساتو ںیانھ ںیہ  ںیم نہیکے قرنط  کشنیوه افراد جو انف
 جاتا ہے۔  ایمشوره د

  ہیداخل ہوتےوقت(جب  ںیم  نہی رابطوں کےقرنط ی بی شده کرونا وائرس کے لگنےسے وابستہ قر لیتبد 
  ی سے نکلتے وقت(ابتدائ نہی) اور قرنط ں یرابطے ہ ی بیلگنے والے کے قر  یماری جائے کہ ب ہو واضح

 جانچا جاتا ہے۔   عےی کے زر سٹیآر ڻ ی س ی سات دن کے بعد) پ

رابطے کے   ی بیرہنا ہوگا جب تک قر ںیم  نہی رابطوں کےاہل خانہ کے افراد کو تب تک قرنط ی بی۔ قر
شده قسم کے   لیتبد  ی وائرس ک یزیانگر  ہینہ ہو جائے۔ ابیکا جواب دست  سٹیآر ڻ ی س ی گئے پ ےیل

 الگو ہوتا ہے۔ ںیصورت م ی پھوڻنے ک
 
 

 چہرے کا ماسک پہنناالزم ہے 

  ی سیسے کم ہو توا  ڻریسے گزرنے کا فاصلہ اک م  بیجب اپنے اہل خانہ کے عالوه دوسروں کے قر 
عبادگاہوں اور مکتبہ فکر  ستوراں،ی مشترکہ جگہ، ر ی کے مراکز ک یداری دوکانوں، خر ں،یصورت م 

  ی حیاور تفر  لیکھ  ،ی اور ثقافت شن،ی ڻی گھروں ، مشترکہ نقل و حمل کے زرائع اور اندرون خانہ اس
  ہو گا۔ یماسک کا استعمال ضررور  ںیکے احاطے م  وںی سرگرم

داخل ہونے سے پہلے ماسک   ںیم  ی کسیڻ یسوار ۔ںیگ  ںیماسک کا استعمال کر ںیم  ی کسیڻ  اںیسوار
تب تک ماسک پہننا پڑے   ی جات ںیسے اتر نہ ی کس یڻ یاور جب تک سفر ختم ہو اور سوار ی لگائے گ

صورت  ی موجود ہونے ک ںیم  یگاڑ یسوار ی پر بھ وریکے ڈرائ   ی کسیڻ  ضہی فر ہیگا۔ماسک لگانے کا  
 ہوتا ہے۔  الگو ںیم

ہوتا ہے جہاں پر آنے والوں سے کم از کم   ی بھپر   نیمقامات کے مالزم سےیماسک لگانے کا اطالق ا
ہوتا جہاں اداره برائے صحت    ںیپر الگو نہ نی ان مالزم  ہیکا فاصلہ قائم رکھنا ممکن نہ ہو۔  ڻری م کیا
کے ، چہرے کو بچانے  سےیگئے ہوں ج  ےی اقدامات نافذ ک گریکنڻرول کے  د   کشنیطرف سےانف  ی ک

 ۔ واری د ی حفاظت ی پالسڻک کا پورا چھجا، پالسڻک ک ےیکےل 

بنا پر   ی وجوہات ک یدوسر ای ی سال سے کم عمر بچوں، اورجو طب 12ماسک کے استعمال کا اطالق 
  ہوتا۔ ںیپر نہ  ںیماسک استعمال کرنے سے قاصر ہ 

  ی نظر سخت مشورے اور قوائد متعارف کروا سکت  شیصورتحال کے پ  ی ک  کشنیانف ی مقام اتیبلد  تمام
 الگو ہوتا ہے۔  ایک  ںیم ہی بلد ی ہے کہ آپ ک  یضرور  تیجاننا نہا  ہیہے۔ اس لئے 

 
 ترمیم ںیم  Aبچوں اور نوجوانوں کیلئے اقداماتی سطح 

 
ڈائرکڻوریٹ برائے صحت کو متعدد اطالعات موصول ہوئی ہیں کہ کھیلوں اور تفریحی سرگرمیوں کو 

ہے کیونکہ اس میں بچوں اور نوجوانوں  ی کے فیصلوں کے مطابق روکنا نہایت سخت Aاقداماتی سطح 
  کیلئے بیرون خانہ بھی کھیل و تفریحی سرگرمیوں کی اجازت نہیں ہے ۔

 
سال سے کم عمر کے 20کو اس طرح سے تبدیل کرتی ہے کہ بچوں اور Aاقداماتی سطح  لہذٰا حکومت 

افراد تک 10یہ نوجوانوں کیلئے بیرون خانہ کھیل و تفریح کی سرگرمیوں کی اجازت ہوگی جب تک 
تعلق ایک ہی بلدیہ سے ہو ۔ اس بات کی سفارش کی جاتی ہے   ااور تمام شرکاء ک ںکے گروپ میں ہو



کہ یہ سرگرمیاں اس انداز میں ہوں کے شرکاء کے درمیان کم از کم دو میڻر کا فاصلہ برقرار رہے ۔ 
 نافذ ہے ۔ A کا اطالق ان بلدیات پر بھی ہوگا جہاں پہلے سے اقداماتی سطح رمیماس ت

 
ان کیلئے ابھی بھی ایک حد تک سرگرمیوں کی  کہ بچوں اور نوجوانوں کے ضمن میں یہ کہا جائے گا 

واضح  ریغانفیکشن کی صورت حال اسقدر  ، یہاں تک کہسطح برقرار رکھنی ممکن ہونی چاہیے
کہ نہایت سخت اقدامات نافذ کرنا ناگزیر ہو ۔ ہوئیے کا کہنا ہے کہ بیرون خانہ سرگرمیوں کو   جائےہو

ہوگا کہ بچوں اور نوجوانوں کے پاس اپنا فارغ وقت  ه  ایک خاص حد تک برقرار رکھنے سے یہ فائد
  گزارنے کیلئے ایک ایسی جگہ ہوگی جہاں وه انفیکشن سے بچاٗو کے منظم اقدامات پر عمل کرتے

 ہوئے وقت گزار پائیں گے ۔ 
  

دوسری صورت میں بچوں اور نوجوانوں کے لیئے کھیلوں اور تفریحی سرگرمیوں سے متعلق رہنماء  
اصول الگو ہوں گے ۔ یہ ہر طرح کی مقابلوں ، کپ، میچوں اور مظاہروں وغیره کے انقعاد پر اب بھی  

 پابندی ہوگی ۔ 
 
 
 

 ماتعالقائی اقدامات کے بارے میں مزید معلو
 

حکومت اس کا فیصلہ کرسکتی ہے کہ ایک بلدیہ اور اس کے گردونواح کی بلدیات میں تیزی اور 
 مربوط طریقے سے انفیکشن کے روک تھام کیلئے کن اقدامات کو نافذ کرنا فیصلہ کن ہے ۔ 

 
بلدیات کیلئے منتخب کرده اقدامات کی سطح وباء کی شدت پر منحصر ہے ۔ اقدامات کی تین سطحیں  

(نہایت اونچی اقداماتی سطح)اقداماتی سطح Aں جو استعمال کی جاسکتی ہیں ۔ یہ اقداماتی سطح ہی
B (اونچی اقداماتی سطح) اور اقدماتی سطحC (قدرے اونچی اقدامتی سطح) 
 

  ۔ ںیہ کرسکتے حظہ مال ہاںی آپ جائزه  کیا کا  اقدامات والے ہونے اطالق پر سطحوں مختلف
 

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

