وضع تسهیالت در  TISKدر شاروالی ها
حکومت تصمیم گرفته است که از تاریخ  ۲۷ماه سپتامبر تسهیالت را در اقدامات  TISKدر
شاروالی ها تطبیق نماید .زمانی که ما به "یک زنده گی عادی روزمره با آماده گی های
بیشتر" می رویم ،تسهیالت در اقدامات  TISKبرای مدت چهار هفته حفظ می شوند.
وزیر صحت عامه م خدمات مراقبتی ،بنت هویه ،می گوید :افراد بیشتر کامالً واکسین شده اند و به نظر می رسد که
عفونت در حال کاهش است .اکنون برای یک مدت نیاز به به آزمایش ،انزوا ،ردیابی عفونت و قرنطین نیست .به
همین دلیل ،ما از  ۲۷ماه سپتامبر در اقدامات  TISKتسهیالت را وضع می نماییم.
تسهیالت در اقدامات  TISKبه این معنی است که تعداد کم افراد قرنطین می شوند و شاروالی ها باید در بخش ردیابی
عفونت کمتر فعالیت کنند .حکومت در نظر دارد زمانی که ما به "یک زنده گی عادی روزمره با آماده گی های
بیشتر" می رویم ،تسهیالت در اقدامات برای مدت چهار هفته ادامه پیدا میکند .به تاریخ  ۲ماه سپتامبر مشخص شد که
حکومت برنامه ریزی کرده است که اقدامات تسهیالت در اقدامات  TISKرا زمانی عملی کند که شاروالی ها برای
عملی نمودن آن آماده گی داشته باشند .در مورد محتوا و تطبیق اقدامات متذکره با شاروالی ها صحبت های مفید انجام
شده است.

خبر ها در مورد کرونا
اطفال زیر  ۱۶سال از مکلفیت ثبت نام معاف هستند
مقررات کووید ۱۹-طوری تغییر میابند که به اساس آن اطفال کمتر سن  ۱۶سال از مکلفیت ثبت نام ،در سیستم ثبت نام
ورود ( )IRRSمعاف می باشند .این تغییرات از نیمۀ شب شنبه ۱۸ ،ماه سپتامبر قابل اجرا است.

واکسیناسیون برای کارمندان بحری خارجی
تفاوت های زیادی در میزان واکسیناسیون کارمندان بحری خارجی وجود دارد .بسیاری از کارمندان بحری برای مدت
طوالنی در کشتی ها به سر می برند و فرصت ندارند که واکسین کرونا را در کشور های خود دریافت کنند .بنا براین،
حکومت تصمیم گرفته است که واکسین ها به طور رایگان در اختیار شرکت های کشتی رانی داده شود تا در بنادر
ناروی کارمندان بحری واکسین شوند .این امر مطابق با توصیه های انستیتوت صحت عامه است .شرکت های کشتی
رانی مسؤل تطبیق برنامۀ واکسیناسیون می باشند .شاروالی هایی که مایل به انجام این کار هستند نیز می توانند به
کارمندان بحری واکسین را ارائه کنند.

TISKچیست؟
 TISKمخف آزمایش ،انزوا ،ردیابی عفونت و قرنطین است TISK .یک اقدام کلیدی برای کنترول پاندمی کرونا بوده
است.
اقدامات  TISKدارای سه سطح می باشد:

 TISKعادی :وقتیکه یک مورد شیوع ویروس مشخص می شود ،شاروالی ها ردیابی اشخاصی که باشخص مصاب
تماس نزدیک داشته اند را آعاز می کنند ،اشخاص متذکره قرنطین می شوند و برای شان توصیه می شود که خود را
آزمایش نموده و در صورت مصاب بودن به انزوا بروند.
 TISKتقویت شده :در حالت های بحرانی شیوع ویروس مورد استفاده قرار میگیرد .شامل آزمایشات گسترده بوده و
تأکید بیشتر بر قرنطین و انزوا می شود.
 TISKباتسهیالت :از تاریخ  ۲۷سپتامبر قابل تطبیق است .در این سطح تدابیر و اقدامات ،از آزمایش های که توسط
خود اشخاص انجام داده می شود ،استفاده صورت می گیرد ،افراد کمتر قرنطین می شوند و شاروالی ها تنها ردیابی
عفونت برای افرادی که بیشتر در معرض خطر عفونت قرار دارند را انجام می دهند.

