
 تأھب مع زیادة التنتقل النرویج إلى حیاة یومیة طبیعیة 
 

تأھب اعتباراً ال / إجراءات مع زیادة  طبیعیةقررت الحكومة أن تنتقل النرویج إلى حیاة یومیة  
 .رسبتمب   25 الموافق یوم السبت اً من الساعة الرابعة ظھر

 

كما أن ھناك استقرار في منحنى حاالت   ،انخفاضمعدالت اإلصابة في ن "إ غرنا سولبرآرئیسة الوزراء  تلاق  -
المعھد   یرى في غضون أسابیع قلیلة. بشكل كامل السكانتطعیم نسبة كبیرة من   . نتوقع أن یتم دخول المستشفیات

في عبء   تتسببعن نطاق السیطرة، أو   حائجةال   في أن تخرجي للصحة العامة أن ھناك خطر ضئیل طنالو
  وسنقوم  طبیعیةذلك العودة إلى الحیاة الیومیة البناًء على قدرة الخدمات الصحیة. یمكننا   تھدد  مرضي كبیر أو

 .ى"إزالة الغالبیة العظمى من إجراءات مكافحة العدوب

 

ي ف أھبتباالنتقال إلى الحیاة الیومیة العادیة مع زیادة ال  أوصت مدیریة الصحة والمعھد الوطني للصحة العامة
ات عن كثب ھذا األسبوع، قررت  مستجد . بعد متابعة الولتشرین األ  /أكتوبر  یلول أو بدایةأ /شھر سبتمبر  أواخر

  الموافق  یوم السبت تأھب اعتباراً من الساعة الرابعة ظھراً الحكومة االنتقال إلى الحیاة الیومیة الطبیعیة مع زیادة ال 
 . ایلول  /سبتمبر 25

 

  جائحةاآلن طبیعیة بالنسبة لمعظم الناس، إال أن ال   ستصبحعلى الرغم من أن الحیاة الیومیة  قائلةً " أكدت سولبرغ -
في حالة  وبالتالي من المھم أن یتم تطعیم الجمیع. سیكون المجتمع  سیظل المرض یُصیب بعض الناس،نتھ بعد.  تلم  

طلب الوضع. ستواصل البلدیات لعب دور مھم في  وسیكون قادًرا على تنفیذ التدابیر بسرعة إذا ت من زیادة التأھب
 ."ةالصحی  الخدمات قدرة  ات فيتحدیإلى    عدوىإذا أدى تفشي ال / السریعة االستجابة

 

 تأھب الحیاة الیومیة العادیة مع زیادة التنطبق ھذه القواعد والنصائح في 

أصیب  عزل إذا العندما ننتقل إلى الحیاة الیومیة العادیة، یتم إزالة جمیع القیود المحلیة، باستثناء شرط الدخول في 
  25یوم السبت الموافق  ة الرابعة ظھراً منالساع بدًءا من  تسري ھذه اإلجراءات  .19-الشخص بمرض كوفید 

 . ایلول /سبتمبر

 

 .من قبلالوضع علیھ كما كان  تجمع. یمكننا أن نالواحدتعد تسري قاعدة مسافة المتر لم    -

 .الفعالیات واألحداث  حضروانرفع القیود المفروضة على عدد األشخاص الذین یمكن أن ی 

لى الطاوالت ومنع الدخول بعد ساعة معینة  إ  متطلبات ضرورة تقدیم الطعام والمشروبات نإوقالت سولبرغ ایضاً  
 قد انتھت كذلك. 

أیًضا على  ھذا  ینطبق و. ختبارأعراض عدوى الجھاز التنفسي، فال یزال یتعین إجراء اال  الشخص ىإذا ظھرت عل
 .لُمطعمیناألشخاص ا

 



توصیة، بل  ھذه اآلخرین. لن تكون  لىإنقل العدوى  إذا كنت مصابًا بالكورونا، فیجب علیك عزل نفسك لتجنب 
ن الذین یعیشون مع شخص  طعمیألشخاص غیر المل  اختبارإجراء بیوصى  .خرقھافي حال قاعدة یمكن تغریمك 

أما  بغض النظر عما إذا كنت تعاني من األعراض أم ال. ھذا . ینطبق دخولھم الحجر الصحيب بالعدوى أو  یص أ
 .ختبارالإجراء اعلیھم ، ولكن یجب بالحجر الصحيم  امھلزإتم ی  عن المخالطین المقربین فال

 

،  باستمرار  نیدیالجیدًا: حول غسل  نعرفھاالتي أصبحنا   على التوصیاتفظ أیًضا انحوأضافت سولبرغ "س   -
 "مرضال عندوالبقاء في المنزل  مرفقالزاویة  يوالسعال في مندیل أو ف

في مختلف المجاالت  مكافحة العدوى ب المعاییر واألدلة اإلرشادیة الخاصة على الرغم من أن الغالبیة العظمى من
  لمكافحة العدوى، الحفاظ على العمل بتدابیر جیدة  علىحثت جمیع المنشآت  ءالوزرارئیسة  ال أناآلن، إ تقد توقف 

 أن یكون معقم الیدین متاحاً للزبائن.  على سبیل المثال

  تستدعي بلدیة أن حالة العدوىأي  ت رأ نحافظ على نموذج اإلشارة الضوئیة للمدارس وریاض األطفال. إذا   -
حیاة    تالمیذمنح ال  اتخاذ قرارات بشأن التدابیر المحلیة، فإن نموذج إشارة المرور سیوفر إرشادات جیدة. من المھم 

المزید من األشخاص، إال أنھ   طعیم لى الرغم من تالوزراء إلى أنھ ع ةرئیس تراشوأن. امكاإل  قدر یومیة طبیعیة
 . قد ال تزال ھناك حاالت تتطلب اتخاذ تدابیر محلیة

 .: یمكننا اآلن أن نعیش كالمعتادعلى أن الخالصة ھي وأكدت سولبرغ -

 

 اإلستراتیجیة تعدیل 

 
  ولكن نظًرا لتلقي العدید من. جائحةستراتیجیة الحكومة حتى اآلن ھدف شامل یتمثل في السیطرة على ال الكان 

. یعني االنتقال إلى الحیاة  جائحةللسیطرة على ال مطلوب عملھ ، توجد اآلن تقییمات أخرى لما ھوتطعیمال   الناس
 . تأھبالیومیة العادیة مع زیادة التأھب أن النرویج تنتقل من استراتیجیة السیطرة إلى استراتیجیة ال

ؤدي  تالھدف الجدید في استراتیجیة الحكومة ھو منع أن  " وزیر الصحة وخدمات الرعایة، بنت ھويّ  قال -
البلدیات والمستشفیات. یجب في الوقت نفسھ أن یتمتع الناس  قدرات  إلى عبء مرضي كبیر وضغط علىالجائحة 

 " ، ویجب حمایة االقتصاد سلیمى  بأكبر قدر ممكن من الحیاة الیومیة العادیة. یجب تقدیم الخدمات العامة بمستو

 

یجب استخدام ھذه المؤشرات األربعة عندما یتعین على السلطات تقییم حجم عبء المرض الذي یتعین التعامل 
 معھ: 

 المستشفى  لىإل دخوحاالت ال• عدد  

 العنایة المركزة أقسامفي  المرضى  • عدد

 المستشفیات مرضى الراقدین في • التوزیع العمري بین ال

 البلدیات  لدىالقدرة االستیعابیة المتوفرة • 

 

أقل أھمیة في المستقبل، في حین أن الحمل اإلجمالي، الذي یشمل    19-كوفیدوبالتالي ستكون معدالت اإلصابة ب
 .اھمیةً سیكون أكثر    ،التنفسي المخلوي البشري أیًضا فیروس األنفلونزا وفیروس 



 

 التأھب في الفترة القادمة  

معظم تدابیر مكافحة العدوى الوطنیة، وستتحمل البلدیات المسؤولیة  ب العملتدریجیاً   نھينحن نوأضاف ھوي " -
وغیر   واسع تفشياللوائح المحلیة إذا تطلب الوضع ذلك. في حالة حدوث   فرضالرئیسیة عن تنفیذ التدابیر و

تدابیر للفئات   فرضالبلدیات، فقد یكون من الضروري، على سبیل المثال، للعدوى مما یھدد قدرة   واضح المعالم 
شفھیًا وخطیًا   بتبلیغھا نا قمالضعیفة بشكل خاص، مثل كبار السن والمرضى. لقد أجرینا حواًرا جیدًا مع البلدیات، و

 ".اللوائح المحلیة إذا لزم األمر فرضیجب أن تكون مستعدة ل  اأنھ
 

على توزیع االختبارات    البلدیات خطة تأھب فیما یخص إجراء االختبارات، حیث تكون قادرة أن یكون لدى یجب  
ن  ، وأمن السكان أسبوعیًا المئةفي  1القدرة على اختبار  كذلكمن السكان أسبوعیًا، و المئةفي  10السریعة على 

. یجب  المئةفي  5إلى  ختباراتزیادة الطاقة االستیعابیة إلجراء اال منفي غضون أسبوع واحد تتمكن البلدیات 
خطة طوارئ تجعل    أن توجدجرعة في األسبوع ومائتي ألف   قدرة استیعابیة لتطعیم ما یعادل أیًضا الحفاظ على
 .بشكل كبیر في غضون أربعة أسابیع الطاقة االستیعابیةمن الممكن زیادة  

من المرضى المصابین بفیروس كوفید   أكبرعدد  ستقبالالالصحیة اإلقلیمیة خطط  مؤسسات یجب أن یكون لدى ال
وزیادة   بریةلیل المخا التحعدد كبیر من  جراءإلوغیره من األمراض المعدیة في نفس الوقت، واالستعداد  19-

 الغیاب المرضي بین الموظفین.

ومتغیرات الفیروسات   عدوىتفشي الحاالت  سیكون لدینا أنظمة مراقبة جیدة تكتشف یضاً " أوأضاف ھوي   -
أیًضا. كل  على الصعید المحلي  ة الوضعبعاتمعلى الصعید الوطني، ولكن یجب على البلدیات بشكل سریع لجدیدة  ا

الحكومة أنھ یجب علینا الحفاظ على ھذا    أكدتإذا تغیر.   الوضعحتى نكون مستعدین للتعامل مع   مطلوب ھذا
العام. نوصي بمراجعة االستراتیجیة مع نھایة العام. ولكن یجب أن یكون الجمیع    حتى نھایة ھذاعلى األقل  تأھبال

أن نفقاتھم الخاصة بذلك    ات. وقد أكدت الحكومة للبلدی2022خالل شتاء عام  تأھبال لزیادة إجراءات  مستعدین
 ".ستمر تعویضھا من قبل الدولةیس

 

 لتأھبمیة العادیة مع زیادة ا تنطبق في الحیاة الیوالتي وطنیة القواعد الو التوصیات
اإلجراءات التي یرید   ھي اوم مواجھتھاالمخاطر التي یرید مدى بنفسھ  لیحدد فرد سیكون الخیار متروكاً لكل 

والتوصیات  مثل القواعد  ،تدابیر الإلغاء  یُشكل. ال والقواعد الحكومیة معظم التوصیات ءلغاإاتخاذھا عندما یتم 
أعلى من الحمایة ألنفسھم. على سبیل المثال، یمكن ألولئك الذین   مستوىً الختیار األفراد  مام أ عائقاالوطنیة 

ن اآلخرین وحتى استخدام أقنعة  م حفاظ على مسافة أمنةالجھاز التنفسي اختیار ال مراضأیریدون حمایة أكبر ضد  
 . ن أرادواإ الوجھ

 

 
 تدابیر  ال
 

 
 والقواعد  توصیاتال

 
 نظافة الیدین 

 

  و معقم كحوليأكثار من غسل الیدین. استخدام الصابون مع الماء اإل
 

 
 آداب السعال 

، ثم رمي المندیل وغسل الیدین بعد السعال وأو زاویة المرفق عند العطس أاستخدام مندیل 
 ذلك  



 
 

 

 
القواعد التي  

تنطبق عند  
وجود أعراض  

في الجھاز 
 التنفسي 

الجھاز التنفسي (حمى، سعال، التھاب الحلق، فقدان  في أعراض عند ظھور  التوصیات
 عام): بشكل  الشعور بالمرضحاسة الشم والتذوق، 

 البقاء في المنزل  •
فیما  والبالغین.  مراھقین. ینطبق ھذا في المقام األول على ال19-كوفیدراختبجراء ا إ •

إذا    ، مثالً مر الطفل أولیاء بالتشاور مع أفنُوصي ألطفال لاختبار  جراءإ یخص 
 . شخص مصاب بعد مخالطة  ظھرت على الطفل أعراض

 
 المدرسة وما إلى ذلك:  و أمتى یمكن العودة إلى العمل 

 ن قبل العودة. ین والبالغ یلمراھقبالنسبة ل  ظھر اختبار كورونا نتیجة سلبیةیُ یجب أن  •
 والمدرسة. ، یمكن العودة إلى العمل فقطإذا اختفت األعراض تماًما بعد یوم واحد  •
البقاء في المنزل حتى تتحسن   شخصفي حالة استمرار األعراض، یجب على ال •

ساعة، دون  24ال تقل عن  لمدة  وتزول الحمي  تقل األعراضوالحالة العامة، 
خافضة للحرارة. في معظم الحاالت، یجب أن یبقى المرء في  دویةأاستخدام  

 المنزل لبضعة أیام. 
 . الوضع الطبیب لتقییم  ة ر ااستشیجب  ، ارھاستمرا شدیدة أو أعراضوجود في حالة  •

 
الحالة على ثر ؤاألعراض خفیفة وال ت ونكت، و 19-كوفیدالختبار سلبیة نتیجة  ظھرعندما ت
لبقاء في المنزل. یمكن للمراھقین والبالغین العودة إلى المدرسة   داعي ل، فالللشخصالعامة 

  جراءإ  إذا كان ،یوم الذي یتم فیھ إجراء االختبار أو في نفس ال ،العمل عندما یتحسنون  أو
العمل  أو. یمكن العودة إلى المدرسة قلیلةخفیفة وعراض أقد تم بناًء على وجود  االختبار 

 مثل سیالن األنف أو السعال الخفیف. خفیفة أعراض  بقایا   عند وجودحتى 
 

وبعض الفئات   ةالصحفي مجال لعاملین على ا تنطبق توصیات مختلفة تكون ھناكقد 
 المھنیة األخرى. 

 
 ألطفال في سن الروضة والمدرسة االبتدائیة:با توصیات خاصة
أعراض  من لدیھم أو  فقط، نفاأل  أو انسدادسیالن األطفال الذین یعانون من ال یتوجب على 

مثل  الظھور أعراض جدیدة ین یصابون باألطفال الذ أما تنفسیة مزمنة البقاء في المنزل. 
في المنزل، ولكن  فیجب بقاءھم الحمى والسعال والتھاب الحلق وضعف الحالة العامة 

حتى لو كان  ،وینطبق ذلك رس عندما یتحسنون. االمد أواألطفال   یاضیمكنھم الذھاب إلى ر
 . الطفل ال یزال یعاني من بعض األعراض، مثل سیالن األنف أو السعال الخفیف

 
 
 االختبار  جراءإ

 
 : للحاالت التالیةوصى بإجراء االختبار  یُ 

أو أعراض أخرى لفیروس كوفید  الظھور یعاني من أعراض تنفسیة جدیدة   كل من •
 بغض النظر عن حالة التطعیم  ،19-

 شخص مصاب ل خریناألشخاص المقربین اآلن أو طعمی غیر الممن أفراد األسرة  •
 طعمینغیر الممن المخالطین اآلخرین  •

 
االختبارات المنتظمة. یمكن النظر في استخدام االختبار   نظام  یجري التخلص التدریجي من

 حاالت تفشي. إذا كانت ھناك عدوىفي حاالت تفشي ال زمنال ة منمحدد لفترة المنتظم  
من المعھد الوطني   المتخصصة رشاداتإلوفقًا ل مناسبًا كبیرة، فقد یكون االختبار المنتظم 

. إذا  لھذا الغرض  الختبارل طریقة كاالختبارات الذاتیة وصى باستخدام یُ . للصحة العامة



لتأكید   PCRظھرت نتیجة إیجابیة لالختبار الذاتي، یُوصى بإجراء اختبار بي سي ار 
 النتیجة. 

 
 

العزل عند  
 اإلصابة 

 
عزل. ال دخول  19-ألشخاص الذین تم التأكد من إصابتھم بفیروس كوفید على ا رطتشیُ 

منزل أو في  الھذا أیًضا على األشخاص الذین تم تطعیمھم. یُقصد بالعزل البقاء في ینطبق 
اآلخرین في نفس  بما في ذلك أیضا اآلخرین، مع دون أي اختالطمكان إقامة مناسب آخر،  

 .قدر االمكان المنزل
 

شرط  أیام من ظھور األعراض   5یمكن لألشخاص المعزولین في المنزل إنھاء العزل بعد 
 خافضة للحرارة.  أدویةساعة على األقل دون استخدام   24حمى لمدة  وجود عدم 

أعراض   أي ر وظھدون نتیجة اختبار إیجابیة  ماً وظھرتطعالشخص المصاب م  كنإذا لم ی
 أیام من تاریخ االختبار.  5عدوى في الجھاز التنفسي، یتم حساب 

الجھاز في أعراض وجود ن بالكامل دون طعمیألشخاص الملال یُنصح بإجراء اختبار  
  دخلوا، فیجب أن یبإجراء اختبار وكانت النتیجة إیجابیةرغم ذلك قاموا إذا لكن والتنفسي. 

 .عراض المرضأ بسبب احتمال ظھور فقط عزل لمدة یومینال
 

و أحبیب  ، مثل ال ومن في حكمھم  یشمل تتبع العدوى الروتیني في البلدیات أفراد األسرة  تتبع العدوى  
 . فقط الحبیبة

  المخالطین المقربینإخطار  نحثك علىشخص مصاب،  ولي أمر ل إذا كنت مصابًا، أو 
 االختبار.  جراءإھم على  وتشجیع ینخراآل

 . معاییر خاصةالعدوى وفقًا ل  تتبعفي مؤسسات الرعایة الصحیة والخدمات المنزلیة، یجب 
 

نصائح  
للمخالطین  

 ین قرب الم

ین والمخالطین المقربین باالمتناع عن طعمغیر المالشخص المصاب من یوصى أفراد أسرة 
 . ختبارالا جراءإأیام أو   7باآلخرین لمدة   ختالطاال

باآلخرین، إجراء    ختالط، یمكنك بدالً من االمتناع عن االعدوىلمزید من الإذا لم تتعرض 
 :التالیة  طرقال بذلك من خالل إحدى  تقوماالختبار بانتظام. یمكن أن 

 أیام 7. االختبار الذاتي الیومي لمدة 1
 أیام  7كل یومین لمدة  PCR. اختبار 2
 

باآلخرین، ولكن   ختالطباالمتناع عن اال أو من في حكمھم ون طعم ال ینصح أفراد األسرة الم
 أعراض. عند ظھور ختبار جراء اإیجب  

 
 : خرین القیام بالتالياآلأفراد األسرة أو المقربین  عدا ، المخالطین المقربین  نُحث
 مخالطون لشخص مصاببمجرد إبالغھم بأنھم  ارختبجراء اال إ •
 االجتماعي حتى تتوفر نتیجة اختبار سلبیة  ختالطالحد من اال •
 ختالط بمصاب أیام بعد اال 10لمدة قد تظھر ه جیدًا ألي أعراض انتباال •
 أعراض   إذا ظھرت أي جراء االختبار إعدم التردد في  •

 
 یمكن لطبیب البلدیة إجراء تقییمات حول استخدام الحجر الصحي والتوصیات بشأنھ. 

 
 

 
قناع الوجھ  

 (الكمامة) 

 
محلي إذا لزم  ال أو كإجراء إلزامي على النطاقتوصیة ك قناع الوجھباستخدام یمكن العمل 

 . الصحیة اتفي الخدم إجراًء ھاًما لمكافحة العدوىقناع الوجھ عتبر یاألمر. 
 



 

 

 حقائق 

 ایلول  /سبتمبر 25من   لغى اعتباراً تُ س نصائح وقواعد مھمة 
 . عن االخرین یُلغى شرط الحفاظ على مسافة متر واحد •
 .فعالیاتاالجتماعي أو ال ختالطاال خصی فیما قیود أي ال توجد   •
 . عدم استقبال الضیوف بعد وقت معینالطاولة و لىإ ات خدمتقدیم ال  یُشترطال  •
 تدریجیاً. لى البالد إیتم إلغاء قیود الدخول  •
 . تشرین األول  /أكتوبر 1اعتباًرا من  لى كافة البلدانإ السفر الخاصة ب التوصیةسیتم إلغاء  •

 

 ع زیادة التأھب النصائح والقواعد التي تنطبق في الحیاة الیومیة العادیة م 
في المنزل إذا ظھرت   اءبقلمرفق وا الورقي أو في زاویة  دیلل في مناسعل ، وا الیدین فة اظ على نظاحفال •

 .أعراض تنفسیة جدیدة أو حمى 
 . 19-بفیروس كوفید  ةصاباإل ع للعزل إذا تم تشخیص وخضالیجب   •
 .مینطعالمأیًضا على األشخاص ھذا إذا ظھرت أعراض عدوى الجھاز التنفسي. ینطبق  ختبارإجراء اال  یجب •
الحجر الصحي، بغض النظر عما  لشخص مصاب بالعدوى دخول  طمعینغیر الممن أفراد األسرة على یجب  •

  ، ولكن یجبطعمینغیر الممن  ینخر اآل ینقرب مال  مخالطینإذا كانت لدیھم أعراض أم ال. ال یلزم عزل ال
 ختبار الإجراء ا  علیھم 

یتم االحتفاظ بنموذج إشارة المرور في المدارس وریاض األطفال في الوقت الحالي كأداة یمكن استخدامھا   •
 . إلى ضرورة ذلكیشیر  ضععند الحاجة إذا كان الو 

 

 ً  التأھب محلیاً وإقلیمیاً ووطنیا
یجب استخدام ھذه المؤشرات األربعة عندما یتعین على السلطات تقییم حجم عبء المرض الذي یتعین التعامل 

 معھ: 

 المستشفى   تدخلالتي  حاالتعدد ال •
 العنایة المركزة  أقسام في  الحاالت  عدد •
 المستشفیات مرضى الراقدین في التوزیع العمري لل •
 البلدیات  القدرة االستیعابیة المتوفرة لدى •

لوائح    فرضلعلى استعداد   ،یجب أن تكون البلدیات التي تعاني من حاالت تفشي كبیرة ومربكة تھدد قدرة البلدیة
 محلیة. 

على توزیع االختبارات   ة قادر  تكونأن و ات.الختبارعلى استعداد إلجراء المزید من اكون البلدیات تیجب أن 
ن  وأ .في المئة من السكان أسبوعیًا 1القدرة على اختبار  كذلكة من السكان أسبوعیًا، وئفي الم 10السریعة على 

. المئةفي  5إلى  القدرة االستیعابیة الخاصة بإجراء االختبارات  زیادة  منفي غضون أسبوع واحد تتمكن البلدیات 
خطة طوارئ    أن توجدجرعة في األسبوع ومائتي ألف   تیعابیة لتطعیم ما یعادلقدرة اس یجب أیًضا الحفاظ على

 . تجعل من الممكن زیادة السعة بشكل كبیر في غضون أربعة أسابیع

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/restriksjoner-pa-innreise-til-norge-fjernes-gradvis/id2872535/
https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/restriksjoner-pa-innreise-til-norge-fjernes-gradvis/id2872535/
https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/tilbake-til-normalen-i-skoler-og-barnehager/id2872554/
https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/tilbake-til-normalen-i-skoler-og-barnehager/id2872554/
https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/tilbake-til-normalen-i-skoler-og-barnehager/id2872554/
https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/tilbake-til-normalen-i-skoler-og-barnehager/id2872554/


- العدید من المرضى المصابین بفیروس كوفید  ستقبالالالصحیة اإلقلیمیة خطط  مؤسسات یجب أن یكون لدى ال
وزیادة   بریةلیل المخاالتحعدد كبیر من  جراءإلس الوقت، واالستعداد  وغیره من األمراض المعدیة في نف 19

 الغیاب المرضي بین الموظفین.

على  بشكل سریع تفشي المرض ومتغیرات الفیروسات الجدیدة  حاالت   أنظمة مراقبة جیدة تكتشف ستكون ھناك
حتى نھایة على األقل  تأھبمحلیًا. یجب الحفاظ على ھذا ال  ة الوضعبعاتمیجب على البلدیات والصعید الوطني، 

 .  2022خالل شتاء عام  تأھبن لزیادة ال ییجب أن یكون الجمیع مستعد و العام  ھذا

 

 سبتمبر 27اعتباًرا من المخففة  TISK استراتیجیة
على تقلیل عدد  العدوى، والحجر الصحي)  تتبعو والعزل،االختبار، جراء  إ(  خففةالم  TISK نطوي استراتیجیةت

یصبح الحجر   .الذین سیدخلون إلى الحجر الصحي وجعل البلدیات تقوم بإجراءات تتبع العدوى بدرجة أقل
أو من في  األشخاص الذین یعیشون في نفس المنزلأي  : عرضةً للعدوىة لألشخاص األكثر توصیالصحي 

 . جزئيتم تطعیمھم بشكل  أو من تلقوا أي تطعیموالذین لم ی ،حكمھم من المخالطین اآلخرین 

 

یقتصر تتبع   .واجب الدخول في الحجر الصحي عند مخالطة حالة مصابة یُعفى المخالطون المقربون اآلخرون من
  ھم.ومن في حكمالعدوى الروتیني على المخالطین القریبین من أفراد األسرة 


