
گی ها به یک زنده گی عادی  ناروی با افزایش آماده 
می رود روزمره   

 
با افزایش   ماه سپتامبر،  ۲۵، حکومت تصمیم گرفته است که از ساعت چهار بعد از ظهر روز شنبه

گی عادی روزمره برود. به یک زنده  جامعه  آماده گی ها   

 

کاهش است. انتطار می  رو به گ می گوید: عفونت و تعداد بستر شدن بیماران در شفاخانه ها ، ارنا سولبرنخست وزیر

انستیتوت صحت عامه معتقد است که  واکسین شوند. کاملا آینده رود که اکثریت قاطع نفوس ناروی در جریان چند هفته  

و یا هم ظرفیت خدمات صحی را   گردد و باعث بار بیماری شده احتمال کم وجود دارد که پاندمی از کنترول خارج

 لغو گی عادی روزمره برویم و اکثریت تدابیر و اقدامات وقایوی راتهدید کند. بنا براین، ما می توانیم به یک زنده 

 نماییم.

 

با   اکتوبرماه تامبر/اوایل پدر اواخر ماه س می توانیم که ما می کندعامه و انستیتوت صحت عامه توصیه ریاست صحت 

 ذاتخا، حکومت تصمیم گیری تحوالت در این هفتهبعد از پی. برویمی روزمره به یک زنده گی عاد افزایش آماده گی ها

گی عادی روزمره  به یک زنده گی ها آماده با افزایش  ،ماه سپتامبر ۲۵ روز شنبه بعد از ظهر، ۴ساعت  نمود که از

 برویم. 

 

پاندمی د ولی نعادی می رو زنده گیبه  دوباره اکثریت مردم اکنون : با وجود این کهکند که ارنا سولبرگ تأکیند می

  اشخاص وجود دارد. بنا بر این مهم است که همه مبتل شدناست و هنوز هم خطر  نرفته بین از کاملا هنوز  تا کرونا 

تدابیر و اقدامات را سریع اتخاذ و تطبیق نماید. اگر شیوع   می تواند در صورت ضرورت جامعه واکسین شوند.

  شاروالی ها نقش مهم را در تطبیق تدابیر و اقدامات ،گرددبه چالش کشیدن ظرفیت خدمات صحی  باعثویروس 

د داشت.نخواه  

 

ا در جریان زنده گی عادی روزمره با آماد گی های بیشتر: مقررات و توصیه ه  

 

 ، به استثنایگردندلغو می داخلی  وضع شده ، اکثریت محدودیت هایوقتیکه ما به زنده گی عادی روزمره می رویم

ماه سپتامبر  ۲۵بعد از ظهر روز شنبه، تاریخ  ۴این امر از ساعت  .۱۹-در صورت مبتل شدن به بیماری کووید انزوا

 قابل اعتبار است. 

 

باشیم. یکجا گذشته با هممراعت فاصله الزم نیست. ما می توانیم مانند  -  

.دگردمی  لغوتعداد اشتراک کننده گان مراسم و گردهمایی ها  مورد در ها محدودیت -  



به بار ها بعد از نیمه  و توقف ورود  تن سرویس شودسمشروبات الکولی در جاهای نش برای مراجعین الزم نیست که -

فراد واکسین شده  اباید خود را تست کنید. این امر در مورد  . اگر علیم عفونت تنفسی داشته باشیدگردد می شب لغو

 نیز قابل اعتبار است.

 

مقرره  . این یکگرددگران جلوگیری دی سرایت ویروس به ، باید خود را منزوی کنید تا ازشویدمی اگر به کرونا مبتل  

 شخص مبتل و با یک باشندافرادی که واکسین نشده  که ممکن است به نقض آن جریمه شوید. ،توصیه است نی یک

به دیگر نیاز  د. سایر افرا بدون در نظرداشت علیم و یا هم قرنطین شوند،  کنند خود را تست باید زنده گی می کنند

آزمایش را انجام دهند.  باید ، ولی ندارند قرنطین شدن  

 

گام  هن و یا آرنج کاغذیبا دستمال  ، پوشاندن بینیشستن مکرر دست ها خوب مانند گ می گوید: ما توصیه هاییسولبر

را حفظ میکنیم.  مریضی در خانه ماندن هنگام سرفه و در   

 

تدابیر و اقدامات  باید که شرکت هاگ توصیه می کند ، سولبری گردندم لغوقایوی واقدامات  اکثربا وجود این که اکنون 

، مانند دسترسی مشتریان و مراجعین به محلول ضد عفونی. خوب وقایوی را حفظ نمایند  

 

ها حفظ می کنیم. اگر  استفاده از مدل چراغ ترافیکی را ها گ می افزاید: ما در مکاتب و کودکستانارنا سولبر

،  باشدمحلی  و اقدامات به سطح نیاز به اتخاذ تصامیم ویروس به اساس سطح شیوع  شاروالی ها به این باور باشند که

.باشد رهنمایی خوب می تواند یک مدل چراغ ترافیکیاستفاده از   

اکنون می توانیم به طور عادی زنده گی کنیم.  که تأکید می کند گسولبر  

 

ژی تغییرات در ستراتی  

اکنون می کنترول پاندمی بود، ولی چون تعداد زیاد افراد واکسین شده اند،   تا اکنون هدف اساسی ستراتیژی حکومت 

گی ها به  افرایش آماده گی عادی روزمره با . وارد شدن به زنده گر ارزیابی کنیمرا به نوع دیپاندمی کنترول  توانیم

گی می رود.  یک ستراتیژی کنترول به ستراتیژی آماده معنی این است که ناروی از   

هدف حکومت جلوگیری از بار بیماری در ستراتیژی جدید گوید: ، بنت هویه می وزیر صحت عامه و خدمات مراقبتی

شاروالی ها و شفاخانه ها است. در عین حال باید مردم به طور نورمال زنده گی کنند. خدمات  های و فشار بر ظرفیت

    و از اقتصاد محافظت شود. ئهارابه سطح مناسب عامه 

: دهد مورد استتفاده قرار می را چهار شاخص ذیل فشار بیماری ارزیابی حکومت برای  

 در شفاخانه ها شدهتعداد افراد بستر •

 شفاخانه ها  در بخش های عاجلبستر شده تعداد افراد  •

 در شفاخانه ها سن اشخاص بستر شده •

 ظرفیت شاروالی ها  •

 



انفلونزا و ویروس   ار جمعی به اساساهمیت کمتر خواهد داشت، در حالی که فش ۱۹-ارقام کوویددر آینده بنا بر این، 

RS.مهمتر و تعیین کننده خواهد بود ، 

 

 گی ها در آینده آماده 

در صورت  شاروالی ها  .می نماییم لغورا  به سطح ملی اقدامات کنترول عفونت عده یی زیادیبنت هویه می گوید: ما 

که   ع ویروسشیوسطح بلند . در صورت به سطح محلی را دارندتطبیق اقدامات و تصویب مقررات  یتمسؤلضرورت 

، مانند سالمندان و گروهای خطر افراد شامل برای محافظت ، ممکن استشاروالی ها را با چالش ها روبرو می سازد

 ، بایداطلع داده ایم که در صورت ضرورت به آنها و در تماس هستیم. ما با شاروالی ها گردداقدامات اتخاذ بیماران، 

 محلی آماده گی داشته باشند.  به سطح برای اتخاذ اقدامات

 

تست های  در هر هفته برای انجام دادن آزمایش ها آماده گی داشته باشند. آنها باید بتوانند باید شاروالی ها در آینده

بعد از و با دریافت اطلع  داشته باشنداز جمعیت را  ۱٪ آزمایش از نفوس توزیع کنند، ظرفیت  ٪۱۰سریع را برای 

دوز   ۲۰۰۰۰۰ظرفیت ارائه   ها باید در یک هفته افزایش دهند. همچنین شاروالی ۵ظرفیت را به ٪بتوانند  هفته یک

 بلند ببرند.  ر جریان چهار هفتهد ظرفیت مذکور را واکسین را داشته باشند و بتوانند 

 

برنامه ریزی  گردی عفونی امراضو سایر  ۱۹-ان بیماران کوویدمباید برای بستر شدن همز منطقوی مقامات صحی

 گی داشته باشند. آماده  و برای سطح بلند بیماری در بین کارگران ها بلند باشد باید ظرفیت البراتور .کنند

 

خواهیم داشت که به سرعت شیوع و انواع ویروس   را  بنت هویه می گوید: ما به سطح ملی سیستم های نظارتی خوب

در صورت   تا باشند را تحت نظارت داشته تحوالت به سطح محلی  شاروالی ها باید ، ولیکندجدید را تشخیص 

الی اواخر سال جاری   که آماده گی های خود را باید  . حکومت اعلم نموده استندگی داشته باشآماده وضعیت تغییر

. حکومت به شاروالی ها  داشته باشیم گینیز آماده  ۲۰۲۲در زمستان سال   گی هابرای سطح بلند آماده  حفظ کنیم و

 پرداخته می شود. توسط دولت  این زمینه مصارف آنها در داده است کهاطمینان 

 

گی عادی روزمره قابل اعتبار است:ملی که در زنده  به سطح توصیه ها و مقررات   

، افراد می توانند انتخاب کنند که کدام خطرات را میپذیرند و کدام گردندمی  لغوهنگامی که توصیه ها و مقررات 

سطح  برای حفاظت خود کنند. لغو اقدامات به سطح ملی مانع این نمیشود که افرادعملی  می خواهند که  اقدامات را

سی از خود محافظت عفونت های تنف میخواهند که در مقابل را انتخاب کنند. به طور مثال، اشخاصی که اقداماتباالتر 

نند.  و از ماسک استفاده ک باشند گران فاصله بیشتر داشتهبا دیمی توانند ، کنند  

 

 

 

 



 اقدامات توصیه ها و مقررات 

  باشد  الکول حاوی  که ضد عفونی  از مواد دست های خود را مکررآا بشویید. از آب و صابون یا  

                   استفاده کنید.

 

 نظافت دست ها 

دستمال  اا پوشانید و بعدیا آرنج ب  کاغذی بینی و دهن خود را توسط دستمال  کردن هنگام عطسه یا سرفه 

 را دور بیاندازید.

سرفه  هنگامدر   

، از دست دادن حس بویایی و  وگل درد ، سرفه، تنفسی )تب عفونتتوصیه ها در صورت داشتن علیم 

(: احساس ضعف، ذایقه  

 در خانه بمانید •

گساالن صدق می  (. این امر برای جوانان و برز۱۹-خود را آزمایش کنید )آزمایش کووید •

طفل    در صورتیکه یک طفل بعد از تماس نزدیک با شخص مبتل علیم داشته باشد،کند. 

 .کنیمبا مشوره والدین تست  را می توانیم

 گردید: بر  امثال آن، مکتب و  چه وقت می توانید به محل کار

 . بزرگساالن باید قبل از برگشت منفی باشد جوانان و  نتیجه تست  •

یک روز نداشته باشید، می توانید به محل کار و مکتب   از بعدا رمتذکره اگر علیم  •

 گردیدبر

ساعت   ۲۴نداشتن تب در  و ، باید تا خوب شدن وضعیتدر صورت علیم مداوم •

. معموالا باید برای چند روز در خانه  در خانه بمانید گذشته بدون استفاده ادویه

 بمانید. 

 ار باید به داکتر مراجعه کنید. در صورت علیم جدی و دوامد •

، علیم خفیف و حالت خوب، نیاز نیست که در خانه بمانید. ۱۹-در صورت نتیجه منفی تست کووید 

می   ،علیم خفیف در روز تست اشتنگساالن می توانند در صورت بهتر شدن و یا دنوجوانان و بزر

بینی و یا سرفه خفیف، می   ریزیتوانند به مکتب یا محل کار بروند. در صورت داشتن علیم آب 

گر  توانید به مکتب یا محل کار بروید. ممکن است برای کارمندان امور صحی و برخی مشاغل دی 

   توصیه های جداگانه وجود داشته باشد.

 برای اطفال کودکستان ها و مکاتب ابتدائیه:

که بندش بینی و یا علیم مزمن عفونت تنفسی داشته باشند، الزم نیست که در خانه بمانند.  اطفالی 

داشته باشند و حالت شان خوب نباشد، باید در خانه    گلون دردیاطفالی که علیم مانند تب، سرفه و 

مانند آب ریزی  گر چه علیم بمانند و در صروت بهتر شدن می توانند به کودکستان یا مکتب بروند، ا

 بینی و سرفه خفیف هم داشته باشند. 

  صورتدر  ها توصیه

عفونت  داشتن عالیم 

 تنفسی 



 

 توصیه می شود: آزمایش   برای افراد ذیل 

، بدون در نظر داشت این که فرد  ۱۹-یا سایر علیم کووید تنفسیعفونت تمام افراد با علیم  •

 واکسین شده است و یا خیر

 مبتل شخص به  دیگر نزدیک  شخاصا هم  یا باشند و واکسین نشده   که عضای فامیلا •

 اشخاص دیگری که واکسین نشده باشند و با شخص مبتل از نزدیک تماس داشته باشند  •

 

 آزمایش

  

را می توان در  معین محدود به زمان های ستفاده از آزمایشتدریجی به پایان می رسد و ا گسترده به طورتست های 

آزمایش های منظم مطابق با رهنمایی های انستیتوت  ارزیابی نمود. در صورت شیوع شدید، ممکن است شیوع  صورت

. روش توصیه شده است آزمایش خودیبرای این منظور، صحت عامه مناسب باشد.   

 راانجام دهید.  PCRزمایش آتست،  ۀئید نتیجاخودی مثبت باشد، توصیه می شود تا برای ت آزمایش ۀدر صورتیکه نتیج

 انزوا:

این امر در مورد افراد واکسین شده  در انزوا قرار دهند.باید خود را  باشندمبتل شده  ۱۹-افرادی که به بیماری کووید 

   .می باشد مناسب دیگریا محل و  خود ۀدر خان جدا بودن از دیگران  به معنای شدنمنزوی . نیز صدق می کند

روز بعد از  ۵تب نداشته باشند، می توانند  آخر ساعت ۲۴در   ادویهو بدون استفاده از  افرادی که در خانه منزوی هستند

و عالیم عفونت   دنباش واکسین نشده  مثبت باشد، کامالا شان  نتیجه تست اشخاصی کهاز انزوا خارج شوند.  ،عالیم بروز

م بیماری  یواکسین شده بدون عال کامالا  به افراد حساب می شود. پنج روز آنها بعد از روز تستد،  نتنفسی نیز نداشته باش

 ر انزوا باشند. روز د ۲آزمایش آنها مثبت باشد ، باید  در صورتیکه نتیجه .آزمایش توصیه نمی شود ،تنفسی

 



 ردیابی عفونت: 

. اگر  باشد شاملدوست /مانند دوست دختر گران دینزدیک  اعضای خانواده و باید شاروالی ها معمول عفونت ردیابیدر 

  تماس نزدیک هک کسانی  با وصیه می شود، تهستید  باشدمبتال  به کرونا که سرپرست فردی به کرونا مبتال باشید و یا هم

مراقبتی و خدمات خانگی، صحی، سسات ؤم. برای خود را تست کنندآنها را تشویق کنید که و ساختهمطلع  را داشته اید

 .مقررات دیگر وجود داردتشخیص عفونت  برای 

 توصیه ها برای تماس های نزدیک

 رایب ، توصیه می شود کهباشند و با شخص مبتال تماس نزدیک داشته اند نشده واکسین که دهاعضای خانواآنعده  به 

، می با خطر مبتال شدن مواجه نمیباشیدگر ا .هم خود را تست کنند یاکنند و روز از تماس با دیگران خودداری  ۷مدت 

 انجام دهید:  به طور منظمتست کرونا را  خودداری از تماس با دیگران، عوضتوانید به 

 روز  ۷. انجام دادن تست خودی کرونا برای ۱

 روز ۷ مدت برای بعد از هر دو روز PCR. تست ۲

 در صورتاز تماس با دیگران خودداری کنند ، اما تا توصیه نمی شود   گرنزدیکان دیه اعضای واکسین شده خانواده یا ب

دیک تماس دارید ولی اعضای خانواده و نزدیکان شما  زدیگری که از ن افرادیبه تست کنند. باید  خود را عالئم داشتن 

 وصیه می شود که:ت ، نباشند

تست   خود را ، هر چه زودتراید تماس داشتهاز نزدیک  بعد از دریافت اطالع در مورد این که با شخص مبتال  •

 د ینک

 د ینروابط اجتماعی خود را محدود ک الی دریافت نتیجه تست •

 د یبعد از تماس نزدیک متوجه عالیم احتمالی باشروز  ۱۰ت برای مد •

 دیدر صورت داشتن عالیم خود را هر چه زود تر تست کن  •

ارزیابی نماید. موارد استفاده از قرنطین را شاروالی می تواند اکترد   

 

 ماسک

هم استفاده از  استفاده از ماسک به سطح محلی توصیه و یا مصورت لزو ممکن است در

یک اقدام مهم  یدر موسسات خدمات صحاستفاده از ماسک گردد.  جباریا ماسک

 وقایوی می باشد. 

 

 

 

: گردندلغو می ماه سپتامبر   ۲۵توصیه ها و مقررات مهمی که از تاریخ   

 

 متر  ۱رعایت فاصله  •



 گزاری مراسم و گردهمایی هامحدودیت های روابط اجتماعی و بر •

 سرویس مشروبات الکولی در جاهای نشستن و محدودیت ورود به بارها •

 

 گردند می  لغو میمحدودیت های ورود به تدریج  •

 گردد اکتوبر لغو می  ۱های بین المللی از تاریخ  مسافرت  در مورد   ها هتوصی  •

 

 

 افرایش آماده گی ها قابل عتبار است:  گی عادی روزمره باتوصیه ها و مقرراتی که در زنده 

و یا آرنج خود   کاغذیگام سرفه بینی و دهن خو درا با دستمال ، در هنگهداریدپاک ندست های خود را  •

 پوشانید و در صورت داشتن علیم عفونت تنفسی و یا تب در خانه بمانید. ب

 باید به انزوا بروید ۱۹-تشخیص کوویددر صورت  •

، باید آزمایش کرونا را انجام دهید. این امر در مورد افراد واکسین شده اگر علیم عفونت تنفسی داشته باشید •

 نیز صدق می کند.

با  بدون ،باشند باید خود را تست نموده و قرنطین شوند واکسین نشدهشخص مبتل که  ۀاعضای خانوادآنعده  •

، الزم نیست که قرنطین  گری که با شخص مبتل تماس نزدیک داشته انداشخاصی دی علیم.شت در نظردا

 شوند ولی این اشخاص باید خود را تست کنند. 

 

در مکاتب و کودکستان ها مدل چراغ ترافیکی حفظ می شود و در صورت ضرورت مورد استفاده قرار می   •

 گیرد.

 

ملی ، منظقوی و  به سطح محلی   ها آماده گی   

: حکومت برای ارزیابی فشار بیماری چهار شاخص ذیل را مورد استتفاده قرار می دهد  

 در شفاخانه ها شدهتعداد افراد بستر •

 شفاخانه ها  در بخش های عاجلبستر شده تعداد افراد  •

 در شفاخانه ها سن اشخاص بستر شده •

 ظرفیت شاروالی ها  •

 

برای  شاروالی های متذکره باید ،می باشد با چالش ها روبرو سطح بلند شیوع ظرفیت به دلیل شاروالی هایی که در 

از نفوس توزیع  ٪۱۰تست های سریع را برای  در هر هفته آنها باید بتوانند اتخاذ مقررات محلی آماده گی داشته باشند.

  ۵بعد از یک هفته بتوانند ظرفیت را به ٪ از جمعیت را داشته باشند و با دریافت اطلع  ۱کنند، ظرفیت آزمایش ٪

دوز واکسین را داشته باشند و بتوانند   ۲۰۰۰۰۰افزایش دهند. همچنین شاروالی ها باید در یک هفته ظرفیت ارائه 

 ظرفیت مذکور را در جریان چهار هفته بلند ببرند.

برنامه ریزی  گرسایر امراض عفونی دیو  ۱۹-مقامات صحی منطقوی باید برای بستر شدن همزمان بیماران کووید

 گی داشته باشند. آماده  و برای سطح بلند بیماری در بین کارگران بلند باشد باید ها ظرفیت البراتور .کنند

 

ما به سطح ملی سیستم های نظارتی خوب را خواهیم داشت که به سرعت شیوع و انواع ویروس جدید را تشخیص  

گی  آماده وضعیت در صورت تغییر تاباشند  را تحت نظارت داشته تحوالت سطح محلی به شاروالی ها باید ، ولیکند

برای سطح  اواخر سال جاری حفظ کنیم وداشته باشند. حکومت اعلم نموده است که آماده گی های خود را باید الی  

داشته باشیم. گینیز آماده  ۲۰۲۲گی ها در زمستان سال بلند آماده   

 



 سپتامبر  ۲۷از تاریخ   TISKتسهیالت در اقدامات 
 

وا، ردیابی عفونت و قرنطین( به معنی این است که افراد کمتر باید قرنطین  ز)آزمایش، ان  TISKتسهیلت در اقدامات  

، قرنطین توصیه  بیشتر آسیب پذیر هستند  که   برای اشخاصیانجام دهند.  کمتر  شوند و شاروالی ها باید ردیابی عفونت را  

دو دوز واکسین را دریافت   هم   که واکسین نشده باشند و یا  گریدی  و نزدیکانی  آنعده اعضای خانواده  ؛ یعنیمی شود

 نکرده باشند. 

 

 ، مکلف به قرنطین شدن نیستند.افرادی دیگری که با شخص مصاب از نزدیک تماس داشته اند

 . دنشامل آن می شو گردی نزدیکان اعضای خانواده وتنها   و شدهمحدود  ردیابی عفونت

 

 


