
للقاحات  الجغرافي التوزیع إعادة الحكومة قررت  
 

 والتي ،بلدیة 24 ستحصل و. أوسع نطاق على للقاحات جغرافيال توزیعال إعادة الحكومة قررت

 حصص  في%  60 تقارب زیادة على ،طویلة فترة  مدار على مرتفعة عدوى  معدالت من عانت

. عاًما 18 فوق ھم من  لكل اللقاح بأخذ عرض تقدیم یتم أن إلى اللقاح جرعات  

 

 تعزیز ھو اللقاحات توزیع بإعادة الحكومة قرار وراء الرئیسي السبب إن" ھوي، بنت الرعایة، وخدمات الصحة وزیر قال

". الجمیع على بالنفع سیعود ما وھو أسرع بشكل المجتمع فتح إعادة من معًا نتمكن أن أجل من الفرص  

 التي البلدیات لدى یكون أن بشرط ولكن للقاحات، الجغرافي التوزیع إعادة الماضي األسبوع في قررت قد الحكومة وكانت

 نھایة في التطعیم من فاتھا ما تعویض على القدرة تموز/  ویولیو حزیران/یونیو شھري في  اتلقاح جرعات عن ستتنازل

. تموز/  یولیو شھر  

 

 الرعایة وخدمات الصحة وزیر أجرى. األمر ھذا حول البلدیات مع بالتشاور النرویجیة الصحة مدیریة تكلیف تم وقد

. االجتماع ذلك عقب اللقاحات توزیع إعادة بشأن النھائي القرار واُتخذ أیار/  مایو 19 بتاریخ المحافظین مع اجتماًعا  

 سیتطلب ذلك أن من الرغم على الصیفیة العطلة خالل التطعیم وتیرة زیادة على قادرة ستكون أنھا البلدیات معظم وأفادت

. كبیرة جھوًدا  

 

. ذلك علینا تعین إذا بھ القیام في سننجح ولكننا شاقا، سیكون األمر أن الیوم المحافظین نم العدید لي ذكر" ھوي وأضاف

 التضامن ھذا تُظھر تموز/  یولیو شھر خالل العمل من مزید اكاھلھ على سیقع التي لبلدیاتا أن من وممتن معجب إنني

". الجائحة جراء غیرھا من أكثر تضررت  التي البلدیات مع الكبیر  

. البلدیات جمیع في التطعیم وتیرة زیادة إلى ستؤدي المقبلة الفترة لخال لمھاتسنس التي للقاحات الكبیرة الشحنات إن  

 

". األولویة ذات البلدیات في أسرع بوتیرة سیجري ولكنھ مكان، أي في التطعیم یتوقف لن"  ھوي وأضاف  

 

معدلةال قائمةال على سنعتمد  

 اللقاحات من أكبر حصة  على تحصل أن ینبغي التي البلدیات بشأن للحكومة توصیتھ العامة  للصحة الوطني المعھد قدم

 من أقل حصة على تحصل أن نبغيی التي والبلدیات تغییر دون المقررة الحصة على تحصل أن ینبغي التي والبلدیات

 األخیرة التطورات ضوء على أخرى مرة القائمة تلك مراجعة الحكومة وطلبت. حزیران/  یونیو شھر خالل اللقاحات



 توزیع إعادة مخطط في الحكومة وتعتمد. أیار/  مایو 14 بتاریخ العامة للصحة الوطني المعھد من معدلة قائمة وتسلمت

.  العامة للصحة الوطني المعھد أعدھا التي  المعدلة القائمة على اللقاحات  

 

 

 ذات 24 ال البلدیات وستحصل). حزیران/  یونیو 13-7( 23 رقم األسبوع في التوزیع إعادة عملیة تبدأ أن المتوقع ومن

 لجمیع اللقاح أخذب عرض تقدیم یتم أن إلى لھ مخططا كان عما اتاللقاح جرعات في زیادة% 60 یقارب ما على األولویة

 Fredrikstad وفریدریكستاد Sarpsborg وساربسبورغ Oslo أوسلو بلدیات وستحصل. اعام 18 سن فوق السكان

 . مئویة نقطة 40 تقارب زیادة على التطعیم یخص  فیما أولویة بالفعل لدیھا والتي Lørenskog ولورنسكوغ

 

 35 في المتوسط نسبة تقارب جرعات اللقاح األولى من  أقل حصة على بلدیة 309 حصول القرار ھذا على سیترتبو

. أسابیع 7 إلى تصل قد لمدة السكان عدد إلى بالنظر بالمئة  

 

 وأن التطعیم برنامج یخص فیما والتخطیط التكھن قابلیة من ممكن قدر أكبر للبلدیات وفرن أن علینا یتعین" ھوي وتابع

". األخیر الرمق مرحلة في كبیرة مشكالت عن أبلغت التي البلدیات لمساعدة الحلول عن نبحث  

 

: یلي بما الحكومة فستقوم ولذلك  

 التكھن قابلیة من ممكن قدر أكبر للبلدیات یتوفر أن أجل من بالعمل للعامة للصحة الوطني المعھد تكلیف  •

 . الصیف خالل التطعیم لعملیة والتخطیط

 

 عن أبلغت التي البلدیات بمساعدة المحافظینو العامة للصحة الوطني والمعھد النرویجیة الصحة مدیریة تكلیف •

 . المساعدة یمكنھم كیف حول مقترحات وتقدیم التطعیم عملیة وتأخیر تراكم یخص فیما صعوبات

 

 24 ال البلدیات مع حوار بإجراء) األولویة ذات 24 ال البلدیات جمیع توجد حیث( وفیكن أوسلو محافظ تكلیف •

 آب،/  وأغسطس تموز/یولیو شھري في سكانھا تطعیم في صعوبات ستواجھ التي البلدیات مساعدة إمكانیة حول

  . الصحیة ھممأطق قبل من المساعدة تقدیم خالل من المثال سبیل على

 

: اللقاحات من أكبر حصة على ستحصل التي البلدیات  

  Asker  أسكر

  Bærum باروم



  Drammen درامن

  Eidsvoll أیدسفول

  Enebakk أنیباك

  Fredrikstad فردریكستاد

  Halden ھالدین

  Indre Østfold أوستفولد إندرى

  Lier  لیر

  Lillestrøm لیلستروم

  Lørenskog لوررنسكوغ

  Nannestad نانستاد

  Nesodden  نیسودین

  Nittedal نتیدال

  Nordre Follo فوللو نوردرى

  Oslo أوسلو

  Rakkestad راكستاد

  Rælingen رالنغین

  Råde روده

  Sarpsborg سارسبورغ

  Skien یینسكا

  Ullensaker أولنساكیر

  Vestby فیستبي

  Ås أوص

 

 ): المحایدة البلدیات( السكان عدد مع تتناسب لقاح حصة على ستحصل التي البلدیات

 

  Aurskog-Høland ھوالند-أورسكوغ

  Bamble بامبال

  Bergen برغن



  Frogn فروغن

  Færder فاردیر

  Gjerdrum یاردروم

  Holmestrand ھولمستراند

  Horten ھورتین

  Hurdal ھوردال

  Kongsberg كونغسبرغ

  Kristiansand كریستیانساند

  Lunner لونر

  Merker ماركیر

  Moss موص

  Nes نیس

  Porsgrunn بوشغرون

  Ringerike رنغریكا

  Sandefjord ساندفیورد

  Skiptvet شیبتفیدت

  Stavanger إستافنغر

  Trondheim تروندھایم

  Tønsberg تونسبرغ

   Øvre Eiker أیكر أوفرى
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