
 في البلدیات  خففةم  TISK استراتیجیة تطبیق
 

إجراء الفحص والعزل وتتبع العدوى   قررت الحكومة العمل بنموذج مخفف من استراتیجیة
سبتمبر.   27) في البلدیات اعتباًرا من TISKوالحجر الصحي (تُسمى اختصاًرا استراتیجیة 
ستمر  "، سی تأھبالیومیة العادیة مع زیادة ال عندما یصبح من المناسب االنتقال إلى "الحیاة 

 .لفترة انتقالیة تبلغ حوالي أربعة أسابیع المخففة TISKباستراتیجیة  العمل

منحنى  تم تطعیم المزید من الناس بشكل كامل ویبدو أن  "ی وزیر الصحة وخدمات الرعایة، بنت ھويّ قال   -
بعض االختبارات والعزل وتتبع العدوى والحجر الصحي لفترة  جراء ستظل ھناك حاجة إل .قد استقر العدوى

 ". سبتمبر  27في البلدیات اعتباًرا من  خففةم TISK استراتیجیةالعمل ب  قررناأطول. ولذلك 

 

جعل البلدیات تقوم  و سیدخلون إلى الحجر الصحيتقلیل عدد الذین المخففة على   TISKاستراتیجیة  تنطوي
لفترة انتقالیة تبلغ المخففة  TISKالعمل باستراتیجیةستمرار الالحكومة   ستعد. ت جراءات تتبع العدوى بدرجة أقلبإ

 ."تأھب إلى "حیاة یومیة عادیة مع زیادة التدریجیاً  حوالي أربعة أسابیع عندما یصبح من المناسب االنتقال  

. كان ذلك البلدیات جاھزة ل  تكونعندما  خففةم TISK استراتیجیةفرض  تخطط لأنھا   رسبتمب 2 في الحكومةأعلنت 
 .التنفیذ حول محتوى االستراتیجیة المعدلة ودخولھا حیز ھناك حوار جید مع البلدیات

 
 أخبار أخرى حول الكورونا 

 التسجیلواجب عاًما من  16األطفال دون سن   إعفاء

التسجیل في  واجبعاًما من  16بحیث یتم إعفاء األطفال الذین تقل أعمارھم عن  Covid-19 ة ئحیتم تعدیل ال
  18الموافق السبت   ةمنتصف لیل اعتباراً منالتغییرات ھذه  تسري و (IRRS) لى البالد إ نظام تسجیل الدخول

 .سبتمبر

 

 تطعیم البحارة األجانب 
. یتواجد العدید من البحارة على متن  على اللقاحھناك فوارق كبیرة فیما یخص أعداد البحارة األجانب الحاصلین 

. لذلك قررت الحكومة توفیر اللقاحات مجانًا أوطانھم لتطعیم في  تلقي ا فرص وبالتالي تقلالسفن لفترات طویلة، 
عھد  مع توصیات المالقرار ھذا  لشركات الشحن بحیث یمكن تطعیم البحارة في الموانئ النرویجیة. ویتماشى 

. ستكون شركات الشحن مسؤولة عن تنظیم التطعیم. یمكن للبلدیات التي ترغب في القیام  عامةصحة الل ل  الوطني
ً   بحارة بذلك أن تقدم عرًضا لل  .ایضا

 

 



 TISKما تعنیھ استراتیجیة ھذا 

ً  تدبیراً  كانت ھذه االستراتیجیةوالعزل وتتبع العدوى والحجر الصحي.  االختبار TISKتعني  إلبقاء   رئیسیا
 . الجائحة تحت السیطرة 

 

    TISK استراتیجیة ھناك ثالثة مستویات من

قریین تحت  ملمخالطین الل عدوى ال تتبعیتم اكتشافھا تؤدي إلى   عدوى أن كل حالة ة العادی TISK استراتیجیة عنيت
  التي تم العدوى  االختبار، وأن حاالت جراء إ وتشجیعھم على  حجرھم ن یتم بیقرمرعایة البلدیة، وأن المخالطین ال

 .تدخل العزل اكتشافھا

اختبارات أكثر شموالً والمزید من ستخدم في حاالت العدوى الحرجة، ت ي تالو ةالمعزز TISK استراتیجیةتضمن ت
 .التركیز على التنفیذ الجید للحجر الصحي والعزل

، زیادة استخدام االختبارات  سبتمبر 27 فرضھا اعتباراً منوالتي سیتم  خففةالم  TISK استراتیجیة  تضمنوت
دفًا  اتجري تتبعًا ھس وأن البلدیات  ،الحجر الصحيدخول الذاتیة، وأن عدًدا أقل من األشخاص سیتعین علیھم  

 للعدوى فقط.    عرضةً للعدوى للفئات األكثر 


