
اکسین به اساس مناطق  حکومت در مورد توزیع و

گرفته استتصمیم  جغرافیوی  
 

که برای   یشاروالی  ۲۴گرفته است. حکومت در مورد توزیع جغرافیوی واکسین کرونا تصمیم 

، الی تطبیق واکسین به همه افراد  بودهمدت طوالنی دارای سطح بلند شیوع ویروس کرونا 

دریافت می کنند.  را واکسین شتربی دوزدر صد  ۶۰باً  ری، تق سال۱۸باالتر از سن   

 

  این  ،است این است کهن ها یواکس توزیعنحوه جدید  هم ترین دلیلی که دولت طرفدارگوید: موزیر صحت بنت هویه می 

در هفته  حکومت .می باشدید برای همه مف ن کارکه ای  پذیر می سازدامکان  جامعه را  ریعترس گشاییباز امکان عمل

هایی که در ماه  اروالیشرط که شاین اما تنها به  ،کند  حمایت به اساس مناطقتوزیع  نحوه از که تصمیم گرفت گذشته

در اواخر ماه تا بتوانند این را داشته باشند  ظرفیتباید   ،دهند سلیمتباید  های خود را نیواکس جوالیماه  وایلو ا جون

 . پالن عملی کنندخود را طبق  ۀ واکسیناسیونجوالی برنام

 

و خدمات  صحتوزیر با شارولی ها بررسی کند.  یکجا این موضوع راشد تا  دادهبه ریاست صحت عامه وظیفه 

تصمیم نهایی  توزیع واکسینمورد نحوه جدید در  بعد از این جلسه دیدار داشت و والیانبا   ماه می ۲۹به تاریخ مراقبتی 

کار   در جریان تعطیالت یک تطبیق واکسین بیشتر با وجود اینکه ،ها گزارش می دهند که اروالیکثریت شا. گرفته شد

.می باشند قادر انجام دادن این کاربه  ولی آنهاخواهد بود، دشوار   

 

دادن   ولی ما مایل به انجام  این کار یک کار دشورا است،"به من گفتند:  والیانچند تن از امروز گوید: وزیر صحت می

با  میخواهند، به عهده دارند وظیفه دشوار را که در ماه جوالی که شاروالی هایی امگزار من سپاس " .می باشیمآن 

 .همکاری نمایند ،اندا متحمل شده كه بیشترین آسیب ر  ییها اروالی ش

 شد. ها خواهد  اروالیواکسیناسیون در تمام شۀ برنام تسریع باعث آینده در بیشتردسترسی به واکسین های 

 

،  ارندکه در اولویت قرار د، اما در شاروالی های میشودمتوقف ن محلواکسیناسیون در هیچ بنت هویه می افزاید: 

سریعتر تطبیق خواهد شد. هرچه  

 

شده را اساس قرار می دهد تعدیللست   

واکسین را  دوز های بیشتر باید کدام شاروالی هادر ماه جون  انستیتوت صحت عامه به حکومت توصیه نموده است که

گیرد. دریافت کنند و در کدام شاروالی ها باید تغیرات صورت نرا دوز های کمتر باید   ، کدام شاروالی ها دریافت کنند

  ۱۴تاریخ  به  شاروالی هار را تعدیل شده لست و نموددوباره را درخواست ارزیابی  حکومت، ت اخیرتوجه به تحوالبا 

را تشکیل می   به اساس مناطق جدیدتوزیع نحوه اساس  لست مذکور .دریافت کرد عامه ز انستیتوت صحتا ماه می

 دهد. 

 



تطبیق  الی رار دارندق اولویت ی که دراروالیش ۲۴آغاز شود.   ۲۳از هفته  جدید توزیع نحوه که انتظار می رود

سلو،  وا .را دریافت خواهند کرد بیشتر دوز های  درصد ۶۰حدود   در  ،سال۱۸واکسین برای همه افراد باالتر از سن 

دریافت خواهند  بیشتر دوزدرصد   ۴۰، حدود هستنددر اولویت  ابتدا ازدریکستاد و لورنسکوگ که یسارپسبورگ، فر

.کرد  

 

می  کمتر دریافت در صد دوز  ۳۵  ،هفته ۷برای  خود نسبت به نفوس اروالیش ۳۰۹معنی است که این تصمیم به این 

. کنند  

 

شرایط   تسهیالت مطابق باها  اروالیبرای ش ۀ واکسیناسیونسعی نماییم که در برنام باید تا حد امکان مایگوید: هویه م

را جستجو ی حل راه ها، اند دادهرا گزارش  مشکالت بیشتررای شاروالی هایی که ب  و مهیا سازیم را پیش بینی شده

. نماییم  

 

 بنا بر این، حکومت: 

بتوانند در تابتسان واکسین را   به انستیوت صحت عامه وظیفه می دهد تا اطمینان حاصل کند که شاروالی ها •

 .تطبیق نمایند شده بینیپیش   طبق شرایط

گیری  که شاروالی های را پی داده می شودعامه، انستیتوت صحت عامه و والیان وظیفه به ریاست صحت  •

نیز شاروالی ها را این نحوه کمک با  هم  و نمیشودعملی  طبق پالن اسیونواکسین ۀبرنام در آنهاکنند که 

 پیشنهاد نمایند.

تا با  داده می شودوظیفه  (قرار داده شده انداولویت  در آن در  شاروالی  ۲۴که  محلیبه والی ویکن و اوسلو ) •

در ماه های جوالی و  در تطبیق برنامۀ واکسیناسیون که آیا این شاروالی ها دنمایگو گفتی شاروال ۲۴این 

 نهابا آ کارمندان امور صحی از طریق و یا خیر و در صورت ضرورت میشوندروبرو  تبا مشکال  اگست

 کمک کنند. 

 

می کنند:  توز های بیشتر دریاف شاروالی هایی که د  

 اسکر

 باروم

 درامین

 ایدسول

 اینه باک

 فریدریکستاد 

 هالدن 

 ایندره اوستفلود 

 لییر

 لیلستروم

 لورنسکوگ 



 نانه ستاد

 نیس ودن

 نیته دال

 نوردره فولو

 اوسلو

 راکه ستاد 

 رالینگین 

 روده

گ پسبروسار  

 شیین 

 ولنساکر 

 ویستبی

 اوس

 

  

: نفوس واکسین دریافت میکنند شاروالی هایی که به اساس   

 اورسکوگ هوالند

 بامبله

 برگین 

 فروگن

 فردر 

 یردروم

 هولمه ستراند

 هورتن

 هوردال 

 کونگسبرگ 

 کریستیانساند 

 لونر

 مارکر 

 موس 

 نیس 

گرون پورش  

 رینگه ریکه 

 سانه فیورد

پتویت شی  



گر ستاوان  

 تروندهایم 

 تونسبرگ 

 ووره ایکر 

  

 


