
تغييرات في التدابير اإلقليمية في مقاطعة فيكن وبلدية  

 غران

فرضت الحكومة في السادس عشر من مارس / آذار تدابير إقليمية في جميع بلديات مقاطعة فيكن 

من التدابير في جميع البلديات  Aالمستوى  اعتمادتم . يوفي بلدية غران التابعة لمقاطعة إنالند

وهو المستوى األكثر صرامة. وبناء على توصية من مديرية الصحة النرويجية   52البالغ عددها 

من   Aالمقاطعة قررت الحكومة استمرار العمل بالمستوى حاكم للصحة العامة و وطنيوالمعهد ال

بلدية لن يكون لديها  13أن  نبلدية، في حي 19في  Bالمستوى  اعتمادو ،بلدية 20التدابير في 

أبريل / نيسان وحتى يوم   12. تسري هذه التعديالت اعتبارا من منتصف ليلة االثنين تدابير إقليمية

   أبريل / نيسان. 25األحد 

 

ذكر وزير الصحة وخدمات الرعاية، بنت هوي، أن أعداد حاالت العدوي في فيكن قد استقرت خالل الفترة األخيرة وهو ما  

  العديد من البلديات تعاني منمارس / آذار كان لها تأثير. ومع ذلك، ال تزال  16يشير إلى أن التدابير التي تم فرضها في 

  االنتقال إلى المستوى الحالي أو على اإلبقاء من خالليد التدابير اإلقليمية، إما مستوى عدوى مرتفع، ولذلك يتم تمدمعدل 

 من التدابير.  Bالمستوى 

 

حوارا والبلديات المعنية مقاطعتي أوسلو وفيكن  حاكمصحة العامة و المعهد الوطني للأجرت مديرية الصحة النرويجية و

التوصية.  هذه البلديات غالبيةوتدعم  ،وثيقا حول القضية  

 

 من التدابير في هذه البلديات:  Aيتم تمديد العمل بالمستوى 

  فردريكستادو Enebakkيباك ، إينو Eidsvoll  أيدسفولدو Drammen درامنو Bærum بارومو  Askerر أسك

Fredrikstad  ويردرومGjerdrum يريلو Lier  ستروملولي Lillestrøm لورنسكوغو Lørenskog ص مووMoss 

 Rælingenن رالينغو  Rakkestad راكستادو Nordre Follo ولفول يرنوردو Nes نيسو Nannestad ستادينانو

 .  Åsوأوص  Ullensaker اكيرينسأولو Sarpsborg سبورغبسارو Råde روداو

من الالئحة   أ 5عليه في الفصل منصوص ، تدابير مشدد بشكل خاصمستوى التدابير أ )مستوى  حولتجد هنا نظرة عامة 

(.  19-كوفيدل التشريعية  

 

 : في هذه البلديات Bيتم تخفيض مستوى التدابير إلى المستوى 

 فاليرو Hurdal هوردالو Holeهولي و Halden هالدنو Frogn فروغنو Aurskog-Høland هوالند أورسكوغ

Valer أوستفولد يإندرو  Indre Østfold يفناكر وJevnaker كونغسبرغو  Kongsberg  لونرو Lunner ماركرو 



Marker  مودومو Modum سودينني و Nesodden  نيتدالو Nittidal ينغريكه روRingerike ثفيت شيب وSkiptvet 

 .  Øvre Eiker أيكر يأوفرو Våler فولرو Vestby فيستبيو

ب من الالئحة التشريعية   5)مستوى تدابير مشدد، منصوص عليه في الفصل  مستوى التدابير ب حولتجد هنا نظرة عامة 

(. 19-لكوفيد  

 

 ويتم إنهاء التدابير اإلقليمية في هذه البلديات:  

  كرودسهيردو Hol  هولو Hemsedal سدالمهو Gol غولو Flå فلوو  Flesberg  فليسبرغو Aremark كآريمار

Krødsherad نيسبينو Nesbyen ديفال وأو ينور وNore og Uvdal غرولالو Rollag لسيغداو  Sigdal ل  أوو

Ål في مقاطعة فيكين وبلدية غران Gran يفي مقاطعة إنالند  Innlandet . 

 

تدابير  )مستوى  B( إلى مستوى التدابير تدابير مشدد بشكل خاص )مستوى Aالبلديات التي تتحول من مستوى التدابير 

 : في عدة أمور، منها ما يلي تغييرات شهد( تمشدد

،  عاما 20 الذين تقل أعمارهم عنيُسمح باألنشطة الرياضية والترفيهية التي يتم تنظيمها في الداخل لألطفال والشباب  ●

عاما.  20فوق سن وإلغاء حظر األنشطة المنظمة في الهواء الطلق لألشخاص   

  باستخدام المحالت والمتاجر الكبيرة المحلية. يُنصح السكان   المحالت ومراكز التسوق والمتاجر الكبيرة. فتحيمكن  ●

، ولكن ال يُسمح بتقديم المشروبات الكحولية. لتقديم األطعمة والمحالت األخرى المطاعم والحانات  فتحيمكن  ●  

لسباحة المدارس ودورات السباحة  ذلك المائية ومرافق االستجمام ومسابح الفنادق وما شابه تنزهاتفتح المسابح والم ●

والسباحة للرياضيين المحترفين وألنشطة التأهيل والعالج  عاما 20المنظمة وتدريب السباحة المنظم لمن أهم أقل من 

 الفردي.  

 

لمستويات  مراجعة شاملةمتبوعة بوال  Aتعديالت مؤقتة في مستوى التدابير 

 .  التدابير

ح ما  يمكن تنفيذها خالل فترة تتراووالتي  الصارمة للغايةكان الهدف من مستوى التدابير أ هو توفر مجموعة من التدابير 

 A. إن استمرار العمل بالمستوى منطقة مابين أسبوعين إلى ثالثة أسابيع في حالة حدوث حاالت تفشي معقدة وخطيرة في 

سكان هذه البلديات يتعين عليهم التعايش مع هذا المستوى الصارم   أن ترتب عليهي بلدية في مقاطعة فيكن 20من التدابير في 

 يبا. من التدابير لمدة ستة أسابيع تقر 

 

ن مواصلة العمل بمستوى التدابير األكثر صرامة يترتب عليه أعباء كبيرة للغاية على السكان المقيمين في وأضاف هوي أ

هذه البلديات العشرين. ولم تكن النية أن يستمر العمل بالمستوى أ من التدابير على مدار هكذا فترة طويلة. وفي الوقت نفسه، 

ولذلك فقد تم للوضع الخطير الذي تواجهه هذه البلديات.  بالنظر  ر كافغيو ضعيفا سيكون Bفإن العمل بمستوى التدابير 



على بعض التعديالت المؤقتة  اجراء صحة العامة بمهمة النظر فيلل وطنيال معهدالاآلن تكليف مديرية الصحة النرويجية و

  لمراعاة هذا األمر.  بالفعل  والتي قد تدخل حيز التنفيذ في األسبوع المقبل Aمستوى التدابير 

 

صحة العامة، مع منحهم مهلة أطول إلى حد ما، إلجراء  لل الوطني معهدالوسيتم أيضا تكليف مديرية الصحة النرويجية و

 (. A ،B ،Cالتدابير  يات)مستو الثالث لتدابير اإلقليميةمستويات اشاملة وتعديل جميع  مراجعة 

 

والذي بإمكانه في المستقبل كذلك   Aوأردف هوي قائال إننا ال نزال معتمدين على وجود مستوى تدابير مشدد للغاية من الفئة 

عامل ت. وهذا أمر مهم بشكل خاص في النسبياأن يقضي على حاالت التفشي بشكل سريع وفعال خالل فترة زمنية قصيرة 

المتغيرات الفيروسية والتي قد تكون أكثر مقاومة للقاحات. وفي نفس الوقت، فمن المهم النظر على وجه الخصوص إلى  مع 

هو   مثلما معينة، أوضاعمع   سب بدرجة أكبرلكي تتناان يمكن تعديل هذين المستويين وتقييم ما إذا ك B ،Cالتدابير  ييمستو 

 الحال في أجزاء من مقاطعة فيكن، حيث هناك حاجة إلى تدابير صارمة على مدار فترة زمنية أطول. 

 

 تجد هنا نظرة عامة حول التدابير التي تنطبق في المستويات المختلفة. 

 


