
 مع الكورونا على المدى الطویل  التعایشاستراتیجیة 
 

مع فیروس الكورونا، لذلك عملت  التعایش مازال علینا ف مرحلة جدیدة،لحة ئ الجا  دخولعلى الرغم من 
 . حةئ للتعامل المستقبلي مع تلك الجاتأھب   الحكومة على استراتیجیة وخطة

  و ذ  ذلك بما ان منح اللقاحات سلیمة لخطط وضع  مراقبة جیدة و  من خاللالوضع بدقة، الحكومة تتابع  
 .  المستقبلي مع الكوفید  التعایش أھمیة بالغة للتمكن من 

 
على الصحة والحیاة وابقاء المجتمع مفتوحا كي یستمر سیر االقتصاد على منوالھ الطبیعي قدر   ةظ فاحمالو ھ لھدفا

للتعامل مع شتى السیناریوھات التي قد   تأھبإمكانیة ووعلى أن تكون لدینا سنحافظ على مراقبة جیدة، لذلك اإلمكان، 
 تواجھنا. 

، لن تكون الحكومة ھي من یتخذ  ۱۹فیة التعامل مع الكوفید فما علینا االن ھو معرفة كی ،لقد استعدنا حیاتنا الیومیة
على عاتق المعھد الوطني للصحة   بل ستقع المسؤولیة الرئیسیة ،بعد االنلقرارات بشأن إجراءات تجنب العدوى ا

 وزیرة الصحة انغفیلد شیركول. بھ . ھذا ما أدلت۱۹ دح بشأن العدوى بالكوفیائعطاء النصوالبلدیات إل
 
 

 في المجتمع  أھبالت
 

المجتمع للتجاوب السریع فیما إذا   زیجھھي ت ۱۹الكوفید  وجائحةلمتابعة التعامل  أھبومة للتخطة الحكأفادت شیركول أن 
 جھود الخدمات الطبیة. ن لین مھددیأصبحا أمرالمرض  وعبءحة ئان الجا  على الخطورة  وتقدیرالمراقبة  أشارت

 
  وخطورةكما العدوى  وخطورةالوضع  معتجاوب ھناك  الغایة أن یكون .۲۰۲۳یونیو ستستمر فعالیة تلك الخطة حتى 

 المجتمع.عواقبھا على  
 

 بما فیھا الوضع االقتصادي في المجتمع.على التقییمات الشاملة  یعتمد أخذ القرارات
 

 على الوضع الصحي للمجتمع انطالقا من منظور الصحة العامة.  االعتماد وسیتمكما 
 

 كي ننجح.   مھمةالسلیم تعتبر شروطا  والتأھبالمعرفة  وتطویرالجیدة  تابعةفالم حدى.على  ۱۹الكوفید  من منظور ولیس
 

للتعبئة العامة والتخاذ اإلجراءات الضروریة بأسرع وقت  الجھات الحكومیة ھناك جاھزیة لدى جمیعیجب ان تكون 
 استراتیجیة الحكومة.  بشكل متوافق معالتأھب  وحاجاتالجھات خططھا  ان تقییم تلك ممكن. یجب

 
 

 إجراءات التأھب المطلوبة  مجموعة
 

ممكن استخدامھا كإطار  والتي على النطاق الوطنيالتباعھا لعدوى ل  المكافحةإلجراءات مجموعة من اجھزت الحكومة 
خاصة بدخول  الجراءات اإل مجموعة منكما ان ھناك  للفیروس، جدیدة  ومتحوراترئیسي عند احتمالیة انتشار العدوى 

 البلد. 
 

إجراءات للتعامل مع  مجموعةحة عملت الحكومة على تھیئة ئة للتعامل مع الجامرونلوضوح وال زیادة ا  للمساھمة في
تقول كما  لإلجراءات.تعدیل الو والتحاورإمكانیة التخطیط  مجموعات. تمنح تلك الأھبمن خطتھا للتانتشار العدوى كجزء 

 شیركول.
 

ان یتم   المتوفرة قبلعلى أسس المعرفة  ومعتمدمع الوضع الراھن  ومتوافقم اإلجراءات بشكل دقیق فیجب ان تقیً 
  تطبیقھم.

 
النتشار عدوى  مأھبةاإلجراءات لتكون  مجموعةالتابعة لھا مع  والمدیریاتت لكافة الوزارا التأھبستتجاوب خطط 

  متحور جدید.
 



 
  TISK  تیسكاستراتیجیة  

 
ة اتبعتھا الحكومة للتعامل مع  اساسیاستراتیجیة تلك كانت  :ت ي س ك ( ا ع ت ح ) أي اختبار، عزل، تتبع، حجر

لذلك یجب ان تكون جاھزة للتطبیق عند الحاجة. وقد طلب من   أھبجزء من إجراءات الت وتعتبر االستراتیجیةالكورونا. 
% من السكان في األسبوع، ۱ما یعادلب س ر ل PCR البلدیات ان تحافظ على جاھزیتھا للتمكن من ان تجري اختبار

تضع نظام لتتبع العدوى في   وان لزیادة اإلمكانیات عبر نقل الطواقم حیث الحاجة. كما  لخططتضع اكما طلب منھا ان 
  اإللكترونیة. والحواسبمن ضمنھا جاھزیة أنظمة الھواتف  الزمن.خالل أسبوعین من 

 
  قدمان الحكومة ست كما اضافت شیركول لدیھا.البلدیات كعاقبة على ازدیاد التأھب  المتوجبة على سوف تعوض النفقات

ً تقییم   الوطنیة.توافق مع تعدیل المیزانیة بما ی  أھبلتعویض نفقات الت اً دیجد ا
 

یین لدرجة عالیة من المرض  . ھذا یعني ان السكان محمربین عدد المصابین أیضا كعدد متلقي اللقاح عندنا مرتفع كما ا
جراءات الحد من العدوى اقل. فلم یعد االلتزام بالنصیحة المحددة اللتزام المنزل لمدة  الخطیر، لذلك أصبحت حاجتنا إل

ً العدوى بالكورونا مطلوبأربعة أیام بعد  ن وصاعدا سیكون المعھد الوطني للصحة ھو المعني بإعطاء النصائح . فمن اآلا
  المختصة.

 
 

 اللقاح 
 

ستبقى استراتیجیة و .۲۰۲۳حتى شھر یونیو  ستمرالتلقیح ضد الكورونا سی وبرنامجحة ئاللقاح ھو العامل الفعال ضد الجا 
  والجائحة.رفة المواكبة لتطور المرض التلقیح دینامیكیة على أساس المع

 
  ن تلقي اللقاح ألول مرة أو لمتابعة الجرعات التمكن من ذلك.ویجب ان تحافظ البلدیات على الخدمات كي یستطیع الراغب

وقد یقدم المعھد الوطني للصحة بالنصح ألخذ جرعة   رابعة، یقوم المعھد الوطني للصحة بتقییم مستمر للحاجة لجرعة  
  . ۲۰۲۳- ۲۰۲۲المعرضة قبل حلول شتاء  وللمجموعةمعززة للمسنین 

 
 لذلك یجب على البلدیات ان تضع الخطط كي تزید من إمكانیتھا لتقدیم اللقاح عند الحاجة. كما قالت انغفیلد شیركول. 

التي قد طورت أیضا جرعات ضد   ومودرناطلبت الحكومة عبر اتفاقیة االتحاد األوروبي لقاحات بفایسر بیو ن تیك 
كون تلك الجرعات جاھزة. أو فیما إذا كانت مناسبة بشكل أفضل  لكنھ من غیر الواضح بعد متى ست االومیكرون،متحور 

  من الجرعات المتوفرة حالیا.
 
 

 شھادة الكورونا
 

یجب ان نكون مھیئین لتغییر في  األخرى. لكنھا تستخدم في بعض البلدان  النرویج،لم یتم استخدام شھادة الكورونا في 
 وعندإذا أصبحت ھناك ضرورة لاللتزام باجراءات مشددة للوقایة من العدوى على المستوى الوطني  وفیماوضع العدوى 

  الكورونا. وشھادةلذلك تعمل الحكومة باتجاه تمدید القواعد الموقتة لقانون الحمایة من العدوى   النرویج.الدخول إلى 
 
 

 الوكالة منح 
ابة بشأن انبثاق عدوى الرعایة من المعھد الوطني للصحة وكالة التنسیق مع الطبمارس استرجعت وزارة الصحة و ۲۸ي ف

تطلب بعد  یال  تشیر الى أن األمرتطورات عدوى الكوفید لكن  ۲۰۲۰ینایر  ۳۱تم منح تلك الوكالة في  فلقد. ۱۹الكوفید 
  وكالة. أیة االن منح 

 
 
 


