
 الثالثة   المرحلة ستمرارا
الذي تواجھھ البلدیات البقاء   دوى والضغط الكبیرللع التطورات األخیرةقررت الحكومة بناء على  

 في المرحلة الثالثة من خطة إعادة االفتتاح حتى یتم تطعیم نسبة أكبر من السكان بشكل كامل

 

بین الناس    زیادة االختالطوفي النرویج بسبب فیروس دلتا  الجائحة تفاقم ت"  رئیسة الوزراء إرنا سولبرغ قالت  -
البلدیات بالبدء  نالألطفال والشباب، ونصح اعتیادیاً بالنسبة رس  امدفي ال دوام ن یكون الأبعد العطلة الصیفیة. نرید 

، سواء بالنسبة  مناطق البالد ید منعدالفي  صعبة عام الدراسي ال ایةبد   تخضر. لقد كاناأل مستوى العمل وفقاً للب
. ھذا ھو  بشكل أفضل الوقت للسیطرة على الوضعالمزید من عطاء البلدیات  للطالب والمعلمین والبلدیات. یجب إ

 ". الثالثةالمرحلة  البقاء فيالذي جعلنا نقرر السبب  

 

 السیطرة على العدوى 

بشكل كامل. ال تزال  شخاصال تزال الحكومة ترید السیطرة على انتشار العدوى حتى یتم تطعیم المزید من اال 
من كون یتدابیر محلیة. لن   فرض من خالل ةالمحلی تفشيالحاالت اإلستراتیجیة تقضي بضرورة التعامل مع 

 .معدومةتكون العدوى أو تنخفض فیھا معدالت ن یعیشون في أماكن متدابیر وطنیة جدیدة لالمناسب اآلن اتخاذ 

 

بشكل  فشي المحلیةحاالت الت على  تأن البلدیات سیطر شھدنا خالل الجائحةلقد  "وأضافت رئیسة الوزراء أیًضا 
رتفع البلدیات التي ت أحث د اآلن أن  و. أأیًضا . لدینا ثقة في أن البلدیات ستجري تقییمات جیدة في المستقبلجید 

.  بالنسبة لھم   ي المدارس أفضل من المستوى األخضرتقییم ما إذا كان المستوى األصفر ف  ،العدوى  فیھا معدالت
األطفال المزید من الوقت في المدرسة. أنا على ثقة  قضاءإلى في الحقیقة  أن یؤدي ذلك في بعض الحاالت  یمكن 

 .وجیدة"ومدیریة الصحة ستتخذ قرارات حكیمة  المعھد الوطني للصحة العامة ات بالتشاور معیمن أن البلد

بشكل  حاالت اإلصابة  تزدادذ إ  ،ضغط كبیر للعدوى لى  إ في البالد  عدة مناطقفي مدارس العدید من التتعرض 
 . عاًما 19- 13في الفئة العمریة خاصة خاص في الفئات العمریة األصغر، و

 

 ألطفال ل  بالنسبة األفضل

ألطفال  ل ما ھو أفضل بالنسبةعلى خالل الجائحة بأكملھا "كنا حریصین : غالوزراء سولبر ةرئیس وتابعت  -
. نریدھم أن یكونوا قادرین على عیش حیاة  جائحةعبئاً ثقیالً أثناء ال واتحملصغار السن  نعلم أن  ونحن  والشباب، 

 . في الوقت الحالي" طبیعیة قدر اإلمكان

ل إلى المستوى  نتقااال   تقییم خیارتفشي كبیر للعدوى بین األطفال والشباب  تعاني من یجب على البلدیات التي 
 . على العدوى األصفر لفترة من الوقت للسیطرة 

أیًضا استخدام االختبارات الجماعیة المنتظمة للحصول على نظرة عامة جیدة  للبلدیات یمكن سولبرغ "  قالتو -
 ". المدرسة یمكنھم الذھاب إلى على منحول األشخاص المصابین و

 

لقاح لألطفال الذین تتراوح أعمارھم  التقدیم ب المعھد الوطني للصحة العامةقررت الحكومة أیًضا اتباع نصیحة 
 عاًما.  15و 12بین 
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 ح تافتإعادة اال  تأجیل مواصلة

الحیاة  حتى نتمكن من االنتقال إلى  الثالثةة  لمرحلا ستمرإعادة االفتتاح اآلن، وست  مواصلة لن تشرع الحكومة في
 .التأھب  الیومیة العادیة مع زیادة 

 

إن العامل األكثر أھمیة ھو  تم المواصلة.قرر متى سیت تيال  ياریخ ھوالت ت البیانات ولیسسولبرغ "  وأضافت -
 ".بالمائة من السكان البالغین قد تم تطعیمھم بالكامل 90 طمح لھ بأن یكونما نأننا قریبون م

 

والقواعد لمنع انتشار العدوى.  التوصیات الوزراء أنھ في المرحلة الثالثة ال یزال ھناك العدید من   ةرئیسرت ذكّ 
  ھذا ینطبقو . نیدیالوالحفاظ على نظافة  آمنة، والحفاظ على مسافة في حالة المرضھم ھو البقاء في المنزل األ

 الكامل.على المطعمین بأیضا 

محلیة. من المھم أن تقوم  اتخاذ تدابیر المحلي ب حاالت التفشيال یزال من المناسب مواجھة وقالت سولبرغ "و -
 ". السیطرة فاظ علىح وذلك لل البلدیات بتنفیذ التدابیر عند الضرورة 

 

 التأھب   زیادةحیاة یومیة طبیعیة مع 

 بنقطتین:  التأھبالحیاة الیومیة العادیة مع زیادة بیمكن تلخیص المرحلة التي تسمى 

آداب  نظافة الیدین و   البد من استمرار الحفاظ علىالیومیة.    تھم في حیا  جائحةالشكل محدود ب• سیتأثر السكان ب 
 .توصیات بذلك تملي الختبار عندما جراء االإلبقاء في المنزل في حالة المرض، ووا  السعال

التطورات عن كثب، بحیث یمكن اتخاذ التدابیر  بمتابعة  في الوقت نفسھ السلطات المحلیة والوطنیةقوم • ست
 بسرعة إذا تغیر الوضع. ستزید الحكومة والسلطات الصحیة والمستشفیات والبلدیات من المراقبة واالستعداد. 

 

 خذ جرعتین أ

في المائة   70تم تطعیم أكثر من وفي المائة من السكان البالغین بجرعة واحدة.  90رب اتلقیح ما یقحتى اآلن  تم  
 من جمیع البالغین بجرعتین. 

 

جرعة اللقاح الثانیة  تلقي  الجمیع على تسریع   حثأود أن أ "وزیر الصحة وخدمات الرعایة، بنت ھوي   قال -
أفضل، سواء من اإلصابة بمرض خطیر أو    صانةبحن في ذلك الحین سیتمتعوتھم. اعندما یتم تقدیمھا لھم من بلدی

: البقاء في  اعتدنا علیھ، من المھم أن نتذكر ما ة األخیر المجموعاتنقل العدوى لآلخرین. وبینما نقوم بتطعیم 
منازل. ینطبق  العندما ال نكون في  آمنةأیدینا، والحفاظ على مسافة نظافة المنزل عندما نمرض، والحفاظ على 

  ."أیًضا على األشخاص الذین تم تطعیمھم بالكاملھذا 
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 TISKالتغییرات في 

ً  يكما ھ(االختبار، والعزل، وتتبع العدوى، والحجر الصحي)  TISKستراتیجیة على اظ الحكومة افتح ،  حالیا
بعد فترة وجیزة من إجراء حوار مع البلدیات ومسؤولي الدولة حول   تخطط لالنتقال إلى استراتیجیة معّدلةو

 . دخل حیز التنفیذالمحتوى ومتى یجب أن ی 

 

الحجر الصحي بحیث  بزام لتغییر االأحدھا أمور،  عدة  TISK تضمن تعدیل استراتیجیةی یضاً "أوقال ھوّي  -
 . "فقط اآلخرینالمقربین  ویشمل أفراد األسرة 

أفراد    الروتیني تتبع العدوىتتبع العدوى. سیشمل   فیما یخص عبء على البلدیاتال  قلذلك، سیباإلضافة إلى  
، مثل الوالدین أو المدرسة أو الفریق  و آخرین أالشخص المصاب على . فقطین اآلخرین ربمقاألسرة وال

 . كورونا اختبار جراءإخبارھم بوجوب إ و بقرعن  من خالطوه ل باتصالالریاضي، ا

 . لذلك" عندما تكون البلدیات جاھزة حیز التنفیذ  بعد التعدیل  TISK تدخل استراتیجیةس وزیر ھوّي "ال وأضاف  -

 

 ة الثالثة مرحلالتعدیالت في ال

ح، بناًء على توصیة  تافت ة الثالثة من خطة إعادة االمرحلقررت الحكومة إجراء بعض التعدیالت اإلضافیة على ال
 للصحة العامة ومدیریة الصحة.   وطنيمن المعھد ال

 

ومخصصة،   ثابتةحیث یجلس كل فرد من الجمھور في أماكن   ،شھادة كورونا فیھا  ستخدم التي ت  فعالیاتفي ال
من  زیادة في الھواء الطلق ( 10000) و3000من زیادة  شخص في الداخل (  5000 تواجد ما ال یزید عنیمكن 
دخل  . یحد أقصىكالمتوفرة االستیعابیة  بالمائة من السعة  50من   أكثرقاعدة عدم استخدام ستمر العمل ب ). ی7000

 .ایلول /سبتمبر  4في منتصف لیلة السبت  حیز التنفیذ التغییر  ھذا

 كانما تقییم إذا مھمة ب لمعھد الوطني للصحة العامةا  یفنقوم اآلن بتكلفي الوقت نفسھ،  ضاف ھوّي قائالً "أو -
نحن نعلم أن جرعة  فلي.  محشھادة كورونا خضراء لالستخدام ال تم منحھم سیواحدة فقط لقاح جرعة  تلقواالذین 

جرعتین. لذلك، نرید تقییًما لما إذا كان یجب من  ب مقارنةمن اإلصابة بمتغیر دلتا  وفر حصانة كافیةواحدة ال ت
ً مالشخص كون یاآلن فصاعًدا أن  مرض  ن یكون قد تعافى منأختبار حدیث أو خضع الیبالكامل، أو أن  طعما

 . "للحصول على شھادة كورونا خضراء  األخیر العام    خالل 19-كوفید

 

قائمة  واألجداد من  حباءلألیمكن س  نھأ ھا . من بینلى البالدإ على قیود الدخول بسیطةسیكون ھناك أیًضا تعدیالت 
 .ایلول  /سبتمبر 12منتصف لیلة  النرویج اعتباراً منالبلدان الثالثة زیارة  

 

ن والقادم األشخاص یجب أن یتبع ه الفرصة.بانتظار ھذ  الكثیرین كانوانحن نعلم أن "  في الختام وقال ھوّي  -
 . "الحجر الصحي واالختبارالخاصة بقواعد  ال  للزیارة جمیع

 

 . UDI نظام تسجیل الطلبات التابع لدائرة الھجرة من خالل  للزیارة  حباء بطلب تقدم األی • یجب أن 
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 ظرة عامة على التدابیر الوطنیة ن
  قد . ایلول/ سبتمبر 2 من اعتباًرا  البالد  نحاءأ جمیع على  تنطبق التي الوطنیة،  التدابیر على   عامة نظرة ھذه

 . ذلك الى  باإلضافة محلیة  تدابیر العدوى معدالت فیھا ترتفع  التي  المناطق لدى یكون

 

 النرویج   لىإالسفر  عند شروط المطلوبة ال

  عدوىالدخول وقواعد الحجر الصحي بناًء على حالة ال. یتم تصنیف قیود  لى البالدإ  قیود الدخولالعمل بستمر  ی
 واألرجواني.  ،واألحمر الداكن ،واألحمر ،والبرتقاليبرموز األلوان األخضر 

 

 عطلة في النرویج. القضاء  حسنال یزال من المست

في األشھر الستة  -19كوفیدمن مرض وا نھم تعافأكامل أو بال ونطعممإثبات أنھم  ستطیعونلذین ی لیمكن 
أو شھادة   ،إنجلترا  أومن ویلز  NHS شھادة كوروناأو   ،شھادة كورونا من االتحاد األوروبيعن طریق الماضیة 
عند الحدود  واختبار اختبار قبل الوصول   جراءإشرط من مع االعفاء من أیرلندا الشمالیة دخول البالد  كورونا

 . البالد دخولالصحي الخاص بحجر  كذلك الو

 

الذین  وثالثة الدول قائمة الألجانب من ا مام ألى النرویج إالمجال للسفر  فتح  یلولأ/ سبتمبر 12اعتباًرا من سیتم  
 التالیة مع شخص مقیم في النرویج:  حدى العالقاتإتربطھم  

 البالغین  األطفاللھؤالء وأبناء الزوج أو الزوجة وكذلك اآلباء واألمھات  بالغین • األطفال ال

 واألحفاد   زواجھم أ• األجداد و 

 القصر  طفالھم وأ 18فوق سن   األحباء• 

 UDI بدائرة الھجرة النرویجیة ات الخاصطلبال  نظام من خالل  بطلب زیارة  األحباءتقدم  ی • یجب أن 

 

 االجتماعي في المنازلختالط اال

  شخاصحساب األ في الھواء الطلق. ال یتم یُفضل االلتقاء و حد أقصىك اً ضیف  20  منیُوصى بعدم استقبال أكثر 
تم تطعیمھم بالكامل، والذین تلقوا  من   أي( في الزیارات المنزلیةللضیوف  اإلجماليضمن العدد ن صنیالمح 

)،  األخیرة في األشھر الستة  -19كوفیدمن مرض  نو المتعافو  ،ثالثة أسابیع ومر علیھاجرعة واحدة من اللقاح 
 .منة بین االشخاصآة مساف على أن یكون من الممكن الحفاظ على

 

، االختالط عن قرب  المنزلالتي تقام في الخاصة، مثل االجتماعیة ت مناسبافي الین صن لألشخاص المح  یُسمح
عرضة  األكثر یكونوا ضمن الفئة أالعلى  ین صنین وغیر محصن(أقل من متر واحد) مع أشخاص آخرین مح 

 للخطر. 
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مجموعاتھم /   من نفس األطفالمع زیارات تبادل البألطفال في ریاض األطفال والمدارس االبتدائیة ل یُسمح
 ما یُوصى بھ. اإلجماليحتى لو تجاوز العدد  ،أقسامھمفصولھم / 

 

 ة یتجار محال الال

وأن یكون لدیھا إجراءات   ،مسافة متر واحد على األقل الحفاظ على إمكانیةوفر ت ن أ محال التجاریةیجب على ال
 العدوى.  مكافحةروتینیة ل

 

 المطاعم والمقاھي والحانات 

 . منتصف اللیلعند  استقبال الضیوفتوقف 

مقاعد لجمیع  توفیر و  ،وتقلیل عدد الضیوفلى الطاوالت، إ المشروبات الكحولیة  تقدیمو الزبائن، تسجیل    یُشترط
 .آمنة مسافةالحفاظ على وجود  الضیوف و 

 

 السفر 

منطقة  ال تزال وزارة الخارجیة تنصح بعدم السفر غیر الضروري للبلدان خارج المنطقة االقتصادیة األوروبیة / 
 شنغن والمملكة المتحدة وبعض البلدان الثالثة المختارة (الدول األرجوانیة اللون). ال

بحیث یتم  جیداً وأن یخططوا لرحلتھم  رحذال بداءإ ین صن مح ال  غیرعلى  . یجبالبالد مكن السفر داخلمن الم
ألشخاص الذین یسافرون من مناطق ذات  ، خاصةً فیما یخص امستطاعتجنب انتشار العدوى بین األماكن قدر ال

 ضغط عدوى مرتفع.

 

اتباع   ،أقل صرامة التي تسري فیھا تدابیر ین والذین یسافرون إلى البلدیات صنیجب على األشخاص غیر المح
 التوصیات التي تنطبق في البلدیة التي أقاموا فیھا في الوقت السابق للرحلة. 

 

 المدارس وریاض األطفال 

األحمر    األصفر أوتتبع ریاض األطفال والمدارس نموذج إشارة المرور من التدابیر ذات المستوى األخضر أو 
 بلدیة.ال  وفقًا للتقییمات المحلیة من قبل

حضور  ال   یزیدأن  من المرجح إذا كانأن تنتقل البلدیات إلى المستوى األصفر في المدارس    تنص التوصیة على
 بین الطالب والمعلمین من المستوى األخضر. 

 

 ي عال التعلیم  ال

 من بدایة الفصل الدراسي ھذا الخریف.  الحضوري یُسمح بالتدریس

 العدوى.  تتبعلتسھیل   جلوسھم  كنامأو  الحضور أسماءیجب تسجیل 

 



 والوظائف  العمل

 تدابیر مكافحة العدوى العامة. اتباع  

 جزئي أو ساعات عمل مرنة.العمل من المنزل بشكل 

ً محلی  لعدوىا  خطورة ضوء  علىالمنزل ضروریًا  عمل منیقیّم صاحب العمل ما إذا كان ال . یجب أن یكون من  ا
 الممكن الحفاظ على مسافة متر واحد للجمیع. 

اآلخرین في مكان العمل، ولكن یجب علیھم إیالء یحافظوا على المسافة بینھم وبین أن  المحصنینال یتعین على 
 عرضة للخطر. ممن ھم أكثر ین صن اھتمام خاص لألشخاص غیر المح 

 

 الفعالیات 

 في الھواء الطلق ولیس في الداخل.  الفعالیات إقامة نحث على

  ،من مناطق تعاني من ارتفاع ضغط العدوى أتونن والذین یصنیغیر المحمن األشخاص الّ یقوم  أفترض  یُ 
 . في بلدیات أخرى لى فعالیاتإبالذھاب  

 

 خاصةال   المناسبات  وأالفعالیات 

في الداخل  سواء مستعارة، ال أومستأجرة ال  القاعاتأو في  ةعامال األماكنشخص في   100  الّ یتجاوز العددأیجب  
 الخارج.  وأ

 

 العامة فعالیاتال

 : التالي علىسموح بتواجدھم مالیعتمد الحد األقصى لعدد األشخاص 

 • ما إذا كان یتم استخدام شھادة / اختبار كورونا

 ثابتة و• ما إذا كانت ھناك أماكن مخصصة 

 الداخل في الخارج أو  الفعالیة في  إقامة• 

 

 

 

 

 

 

 

 



 بدون استخدام شھادة كورونا: 

 في الھواء الطلق  في الداخل  

 
 عند وجود أماكن ثابتة ومخصصة 

ال شخص  0001الحد األقصى 
  500ن تتجاوز كل مجموعة أیجب  

 شخص  

 شخص   2000الحد األقصى 
ن تتجاوز كل مجموعة أال یجب  

 شخص  500

 
 بدون أماكن ثابتة ومخصصة  

 شخص    040الحد األقصى 
ن تتجاوز كل مجموعة أیجب  ال 

 شخص  200

 شخص    800الحد األقصى 
ن تتجاوز كل مجموعة أال یجب  

 شخص   200

  

 عند استخدام شھادة كورونا: 
  

 في الھواء الطلق  في الداخل  

 
 عند وجود أماكن ثابتة ومخصصة 

شخص   5000الحد األقصى 
 شخص)   3000(زیادة من 

ن تتجاوز كل مجموعة أال یجب  
شخص وال یمكن استخدام   500

 % من السعة المتوفرة 05أكثر من 

شخص   10000الحد األقصى 
 شخص)   7000(زیادة من 

ن تتجاوز كل مجموعة أال یجب  
شخص وال یمكن استخدام   500

 % من السعة المتوفرة 05أكثر من 

 
 بدون أماكن ثابتة ومخصصة  

 شخص  1500الحد األقصى 
ن تتجاوز كل مجموعة أال یجب  

شخص وال یمكن استخدام   500
 % من السعة المتوفرة 05أكثر من 

 شخص   3000الحد األقصى 
ن تتجاوز كل مجموعة أال یجب  

شخص وال یمكن استخدام   500
 % من السعة المتوفرة 05أكثر من 

 

 ح التدریجي لمزید من التفاصیل. تافتراجع خطة إعادة اال

 

 األنشطة الریاضیة والثقافیة والترفیھیة 

 في الھواء الطلق ولیس في الداخل.  ات النشاطعلى ممارسة شجع تُ 

  ذلك  كان إذا ،سواء في الھواء الطلق أو في الداخل ،بمسافة متر واحد الخاصة استثناءات من التوصیة  تُمنح 
 النشاط. لمزاولة  اً ضروری

 شخًصا في الھواء الطلق.   40وشخًصا في الداخل   30من البالغین عن  المجموعة فراد  أیزید عدد  الّ أبیُنصح 

https://www.regjeringen.no/en/topics/koronavirus-covid-19/plan-for-gradvis-gjenapning/id2842645/?utm_source=regjeringen.no&utm_medium=email&utm_campaign=nyhetsvarsel20210902-12:24%20PM


المقاطعات   أوالمناطق  بغض النظر عن اختالف  الریاضیة أو المسابقات فعالیاتللریاضیین المشاركة في ال سمحیُ 
 (على الصعید الوطني)، سواء في الھواء الطلق أو في الداخل، دون الحاجة إلى الحفاظ على مسافة متر واحد. 

  الفعالیات واحد فيالمتر المحترفین من قاعدة من غیر ال  فنانو االستعراضیُعفى الراقصون والموسیقیون و
 یتدربون معًا. ال  كانوان إحتى   الھواء الطلق،في  وأ  الداخلسواء في الثقافیة 

 

 المحترفین   ریاضة 

  في الھواء الطلق وفي الداخل الدوریات جراءإھذا یعني أنھ یمكن وكالمعتاد.  ة للمحترفینیمكن ممارسة الریاض
ً أ  . یضا


