
 :  ) A5، الفصل 19كوفیدـ نظم في لوائح ، والمُ األكثر صرامة(مستوى التدابیر  A التدابیر  مستوى

 
 المھنیة  عاھدریاض األطفال والمدارس والجامعات والكلیات والم

على المدارس وریاض    تماشیاً مع نموذج إشارة المرورللتدابیر  مستوى األصفر الیسري العمل ب• 
. یجب إجراء تقییمات محلیة بما یتماشى مع حالة العدوى، أي  بالد الحال في باقي أنحاء الاألطفال كما ھو 

عند الضرورة بناًء  للتدابیر حمر األمستوى ال تطبیقمكافحة العدوى قد تقرر أنھ یجب  لالبلدیة كسلطة أن 
ار توصیات  إصد ب أن تقوم الحكومة  بوسع العدوى. ومع ذلك  مسؤول یراعي متطلبات مكافحة  على تقییم
 ب الوضع ذلك. تطلّ   نالمستوى األحمر للتدابیر إ تطبیق وطنیة ب 

 

بع  المھنیة مغلقة أمام جمیع الطالب ویتم التدریس رقمیًا. یتّ  معاھد • مباني الجامعات والكلیات وال
استثناءات من شرط    عمل المھنیة  معاھد الموظفون قواعد العمل بشكل عام. یمكن للجامعات والكلیات وال

أمًرا بالغ األھمیة للطالب الذین یعتمدون على   المقرات الدراسیة  دخولاء المباني مغلقة، إذا كان  إبق
التواجد   الضروري وعندما یكون من رقمیًا،  ا ال یمكن إجراؤھ  تيالوالتجارب أو التدریب على المھارات 

وفقًا    19-فیروس كوفید لـ دوریة الطالب لفحوصات یخضع عندما  لحفاظ على التقدم في الدراسة ول فعلیا
للطالب   القراءة مفتوحة   صاالت مكافحة العدوى في البلدیة. یمكن أیًضا أن تكون المكتبات و  ھیئة لنصائح 

 . بشكل دوري 19-الذین یجرون اختبار فیروس كوفید 

 

 الفعالیات 

  ،لدفنوا ،الجنازات خارج المنزل سواء في الداخل أو الخارج، باستثناء  فعالیات ال تُحظر إقامة جمیع • 
عندما یكون لكل فرد    دفنشخًصا في الجنازات وال 30أكثر من  سمح بتواجد والتعمید. ال یُ  عقد القران و

ین اثنین  وشاھد   مأذونوال  ینلعروسل یُسمح  عقد القران. في  وثابت من الجمھور مقعد مخصص 
 . عرابین اثنین  - قصى أكحد ن والكاھن ویر الطفل والوالد وحض ب  سمح، یُ تعمید في الأما . بالحضور

 

وموظفي    المنفذین • یُسمح بالفعالیات الرقمیة مع حضور خمسة أشخاص كحد أقصى، باإلضافة إلى 
 اإلنتاج الضروریین اآلخرین. 

 

 

 األنشطة الریاضیة والترفیھیة 

انظر أدناه). وینطبق الشيء نفسھ   ھناك استثناءان،تنظیم أنشطة ریاضیة للكبار والشباب ( ب  سمح • ال یُ 
الموسیقیة االستعراضیة  والفرق   كوراللل ات المنظمة والتدریب تماریناألنشطة الترفیھیة مثل العلى 

 والمسرح. 

 



األنشطة الریاضیة والترفیھیة المنظمة في الھواء الطلق لألطفال والشباب الذین تقل  ممارسة • یُسمح ب
جمیع  یكون أشخاص و  10 ال تزید عن في مجموعات  تم عاًما، طالما أن ذلك ی  20أعمارھم عن 

مسافة مترین  على  الحفاظوصى بأن تتم األنشطة بطریقة یمكن من خاللھا المشاركین من نفس البلدیة. یُ 
 على األقل بین المشاركین. 

 
للذین یعانون من مشكالت في  في الھواء الطلق المنظمة  الترفیھیة الریاضیة واألنشطة ممارسة سمح ب• یُ 

في  و، طالما یتم ذلك في الھواء الطلق أمراض نفسیة خطیرةلدیھم  من وتعاطي المواد المخدرة أ 
 . جمیع المشاركین من نفس البلدیة یكون أشخاص و  5 ال تزید عنمجموعات  

 

 وظائف للعمل واا

العمل التأكد من أن الموظفین یعملون   رباب فرض العمل من المنزل لكل من یستطیع ذلك. یجب على أیُ • 
ب العمل قادرین على توثیق أنھ قد تم إبالغ الموظفین  ربامن المنزل قدر المستطاع. یجب أن یكون أ
. یجب اعتبار السفر إلى العمل ضرورة قصوى. ومع ذلك  بكیف ستقوم المنشأة بتنفیذ العمل من المنزل 

 . في ذلك ئك الذین لدیھم الفرصة فإن شرط العمل من المنزل سوف یسري على أول

 

 والخدمات  ال التجاریة المح

: التسوق باستثناء األماكن التالیة ومراكز   یةراتجال ال یجب إغالق جمیع المح  

بشكل  بما في ذلك األكشاك ومحالت العطارة وغیرھا من المتاجر التي تبیع    طعمة • محالت البقالة واأل
 . أساسي المواد الغذائیة 

 المستأنسة. األخرى للحیوانات األلیفة و المستلزمات أغذیة الحیوانات و التي تبیع بشكل أساسيمتاجر ال •

 الصیدلیات  •

 المضمدون   •

 • أخصائیو البصریات 

 والمشروبات الكحولیة مركز بیع النبیذ    •

 .بالبشرة وفناني الوشم وما إلى ذلك ة یمحال الخدمات الفردیة مثل مصففي الشعر وأخصائي العنا   •

 .مثل أخصائیي العالج الطبیعي وتقویم العظام ومعالجي األقدام إلخ ةی األنشطة الصح •

 محطات الوقود  •

زھار  ألامسجلة في سجل الكیانات القانونیة كمحالت بیع  و ثابتةبیع    محطات   تملك • محالت الزھور التي 
بشكل أساسي من مبیعات    ایراداتھا  تألفتمتًرا مربعًا، و   250  المحل  ساحةم  ، وال تتجاوزبالقطعة  نباتات الو

في    اً ل ھذه األنواع من الزھور أھم عنصرحیث تشكّ التي تتسم بصالحیة قصیرة المدى للغایة، والزھور  
 . مجموعة المنتجات 



 لزراعة واإلنتاج الحیواني قطاعي امراكز المبیعات ل  •

التي تبیع لمن یقومون باألشغال   البیع بالجملة في محالت مواد البناءاألقسام الخاصة بالمستودعات و •
 الیدویة وما شابھ ذلك

المحالت والمتاجر الكبرى مفتوحة لتحصیل البضائع المحجوزة والمدفوعة مسبقا عندما   یمكن أن تظل
 یتم اللجوء لطریق سلیمة تراعي إرشادات الوقایة من العدوى عند تسلیم البضائع. 

 

 المطاعم والمقاھي والحانات والفنادق 

 .سمح ببیع الطلبات الخارجیة (تیك اوي) لكن یُ  ، المطاعم مغلقة  •

 ر تقدیم المشروبات الكحولیة. یُحظ  •

 . ھملدی یمكن للمطاعم في الفنادق أن تقدم الطعام للنزالء   •

 

 یتوجب أن تبقى المؤسسات واألماكن التالیة مغلقة 

 البدنیة  اللباقة مراكز  •

 .و المسابح الفندقیة وما شابھ ة یّ والمنتجعات الصح ة یصاالت السباحة، والمنتزھات المائ  •

المحادثات بین ممثلي الجماعات الدینیة  إجراء المراكز الدینیة والعقائدیة باستثناء الجنازات والدفن و  •
 .واألفراد 

 .المكتبات العامة  •

 .مدن المالھي وصاالت البنغو وصاالت األلعاب وصاالت البولینج واألماكن المماثلة •

 .المتاحف  •

 .السینما والمسرح وصاالت الحفالت الموسیقیة واألماكن الثقافیة والترفیھیة المماثلة •

 . األماكن العامة األخرى التي تتم فیھا أنشطة ثقافیة أو ترفیھیة تجمع الناس في الداخل •

 

 لتوصیات:ا

   : استثناءات لـما یليیجب على الجمیع تجنب الزیارات المنزلیة والتجمعات في منازلھم. ھناك  •

o  الخدمات المنزلیة الضروریة والزیارات لألشخاص الذین ھم في المرحلة األخیرة من الحیاة 
o صدیق أو صدیقین ثابتین أو أسرة    تبادل الزیارات معألشخاص الذین یسكنون بمفردھم  یمكن ل

 . واحدة ثابتة



o  ُاألطفال    ریاض في  الخاصة  تھم  ااألطفال في مجموع   ع زیارات مال  بادلت   شباب مکن لألطفال والی
صدیق أو اثنین من األصدقاء    ع زیارات مال  بادلت وباإلضافة الى ذلك یمكنھم  رس االبتدائیة،  اوالمد 

 .الثابتین

األشخاص الذین   م . االستثناءات ھعندما تستطیع األشخاص اآلخرین  منمسافة مترین على  حافظ  •
ممن تخالطھم. من المھم جداً إتباع التوصیة الخاصة بالمسافة في   اآلخرون  یسكنون معا، واألشخاص 

 الداخل. 
 

یجب على الجمیع تجنب السفر غیر الضروري. یجب اعتبار السفر إلى العمل ضروریًا. بالنسبة   •
نزل. للغالبیة العظمى سیستمر فرض العمل من الم  

 

. كان البلدیة بالذھاب إلى مراكز التسوق المفتوحة أو المتاجر الكبرى في البلدیات المجاورة نصح سال یُ  •  
 

م  ن معھم. قُ و سكن ذین ییمكن للمقیمین في البلدیة الذھاب إلى بیوت العطالت، ولكن فقط مع األشخاص ال •
اكن التجمع المزدحمة  متاجر أو مطاعم أو أم ىل إبشراء كل ما تحتاج في بلدیتك قبل المغادرة. ال تذھب 

عد  افي البلدیة حیث یوجد بیت العطالت. حافظ على مسافة جیدة من اآلخرین في مسارات التزلج ومص 
قُم  العطالت و حیث یقع منزلبلدیة ال في  سري. تحقق من النصائح والقواعد التي ت مشيثناء الأالتزلج و

.عھا. ال تستقبل أي زیارات ا تببإ  

 اّطلع على  توصیات المعھد الوطني للصحة العامة عند استخدام منتجعات التزلج. 

 

العام، قد یكون ذلك   نقل تدابیر معززة في وسائل ال  فرض المحافظات  ات دارإلبلدیات وعلى اینبغي   •
نقل. في وسیلة الالمتوفرة ة فقط من السعة ائفي الم 50أكثُر من استخدام عدم على سبیل المثال    

 
یجب على األشخاص المعرضین لخطر اإلصابة بمرض خطیر أو الموت إذا أصیبوا بفیروس كورونا   •
. محمّي أكثر ن یتبعوا أسلوب حیاة أ  
 

مصفّ   • مثل  فردیة  خدمات  تقدم  التي  الوظائف  على  استخدام  یجب  مثل  معززة  تدابیر  اتخاذ  الشعر  في 
أو تقلیل خیارات العالج التي تنطوي    ،في المواقف التي یتعذر فیھا الحفاظ على مسافة متر واحد   الكمامات 

 ً  . مؤقتًا  استبعادھالوجھ أو  على االتصال المباشر وجھا

 

 وأفراد األسرة:  المقّربین  بار ومتابعة المخالطین • اخت 

o  ُ7األیام غضون في  للعدوى الخضوع الختبار ألشخاص الذین ھم في الحجر الصحي ا وصى ی -
 خالل فترة الحجر الصحي.  10

https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/rad-og-informasjon-til-andre-sektorer-og-yrkesgrupper/rad-til-spesifikke-sektorer/#alpinanlegg


o  بتفشي فیروس كورونا المتحور عن    ینالمرتبطو  األشخاص من المخالطین الُمقّربینیتم اختبار
األشخاص كمخالطین   ھؤالء  (بمجرد تحدید  الحجر الصحيّ  بدایةعند    PCRطریق اختبار 

 ). 7یوم ال لیس قبلنھایة الحجر الصحي (عند ) و ُمقّربین
o   حتى یتوفر اختبار یجب عزل أفراد أسرة الشخص المخالط لشخص ثبتت إصابتھPCR   األول 

 . ینطبق ھذا على حاالت التفشي المرتبطة بمتغیر الفیروس اإلنجلیزي.  شخص المقّرب لل

 

 الكّمامة /ارتداء قناع الوجھ ب االلتزام

ال    عدا عند المرور السریع قرب أشخاص ، على األقلمسافة متر واحد على  ظ حفاالیتعذّر • عندما  
  في  مشتركةال مساحات في الوالتجاریة،   ال في المحالفم  كّمامات أفراد األسرة، یجب استخدام الى  ینتمون

في وسائل النقل العام  و،  والعقائدیة  الدینیة دور العبادة في و، والمقاھي مراكز التسوق، في المطاعم 
 األنشطة الثقافیة والریاضیة والترفیھیة.  قاعات في كذلك  والمحطات الداخلیة، و

 
سیارة  لالراكب  دخولقبل  ضع الكّمامةجرة. یجب وفي سیارات األُ  الكّمامةاب ارتداء  • یجب على الركّ 

رتداء الكّمامة  . االلتزام باسیارة االُجرة ل الراكب من  وحتى تنتھي الرحلة ونز  ا األجرة، ویجب عدم خلعھ
 ینطبق بشكل مماثل على السائق عندما یكون ھناك ركاب في سیارة األجرة. 

 

مسافة   حفاظ على فیھا ال یتعذّرق أیًضا على الموظفین في األماكن التي ینطب  الكّمامة• االلتزام بارتداء 
على الموظفین في األماكن التي تم فیھا تنفیذ  اإللزام ار. ال ینطبق ھذا الزوّ  من على األقل  متر واحد 

وما شابھ    جدران الفاصلةوالالبالستیكي   واقي الوجھاستخدام  ك تدابیر أخرى لمكافحة العدوى للموظفین، 
 لك وفقًا لتوصیات المعھد الوطني للصحة العامة. ذ 

 

عاًما، أو أولئك الذین ال    12على األطفال الذین تقل أعمارھم عن   الكّمامةلزام بارتداء ال ینطبق اإل •
 ألسباب طبیة أو ألسباب أخرى.   الكّمامات یستطیعون ارتداء 

 

ة. لذلك من المھم  نصائح وقواعد صارمة بناًء على حاالت العدوى المحلیّ   فرض یمكن لجمیع البلدیات 
 تباع ما ینطبق في بلدیتك. إ

 

 

 : یتم تمدیده في البلدیات التالیة أو  Bإلى المستوى  Aتدابیر من المستوى مستوى ال  یفیتم تخف

  Nordre Follo  فولّونوردره و  Indre Østfold اندره اوستفولد و Frognفروغن  و  Enebakkاینباك 
  روده و  Moss موسّ و Halden  ھالدنو  Fredrikstad فریدریكستاد و  Ås  اوسو  Vestby فیستبي و

Råde  ساربسبورغ و Sarpsborg  اسكر و  Asker  باروم و Bærum  دراّمن و Drammen  لیّرو Lier  
 . Nannestad  نانستاد و  Eidsvollایدسفول و 



  ،19كوفید ـنظم في لوائح المُ و،  تدابیر الصارمة(مستوى ال B التدابیر ستجد ھنا نظرة عامة على مستوى 
 ): B5الفصل 

 

 ):5B، الفصل 19كوفید ـنظم في لوائح (مستوى التدابیر الصارمة، والمُ  B تدابیرمستوى ال

 

 المھنیة  عاھدریاض األطفال والمدارس والجامعات والكلیات والم

على المدارس وریاض    تماشیاً مع نموذج إشارة المرورللتدابیر  مستوى األصفر الیسري العمل ب• 
. یجب إجراء تقییمات محلیة بما یتماشى مع حالة العدوى، أي  بالد األطفال كما ھو الحال في باقي أنحاء ال

عند الضرورة بناًء  للتدابیر  حمر األمستوى ال تطبیقالبلدیة كسلطة مكافحة العدوى قد تقرر أنھ یجب أن 
إصدار توصیات  ب أن تقوم الحكومة  بوسع العدوى. ومع ذلك  یراعي متطلبات مكافحةتقییم مسؤول  على  

 ب الوضع ذلك تطلّ   نالمستوى األحمر للتدابیر إ تطبیق وطنیة ب 

 
تعلیم  الالمھنیة و عاھد الجامعات والكلیات والمأمام التالمیذ والطالب سواء في  یتم إغالق كافة القاعات • 

  نظام التمھیدي البالغین الذین یتلقون التعلیم وفقًا لقانون الكذلك ودراسة الثانویة للكبار وال األساسي للكبار 
في إطار اتحادات الطالب و "الكفاءة اإلضافیة". ال یزال   ات وقانون االندماج، باإلضافة إلى أنشطة الدور

ن قواعد العمل بشكل عام. یتم  بع الموظفو. یتّ ي أن تفتح أبوابھانا القراءة في المب قاعات لمكتبات وبإمكان ا
 رقمي. بشكل التدریس  

 
إلى   دخولالمباني إذا كان ال إغالق من شرط عمل استثناء المھنیة  معاھد لجامعات والكلیات والل یُسمح • 

ال    لذياوأمًرا بالغ األھمیة للطالب الذین یعتمدون على أداء التجارب أو التدریب على المھارات   ي ناالمب
 للحفاظ على التقدم في الدراسة.  وعندما یكون ذلك ضروریا یًا، رقم تنفیذهیمكن 

 

، أمام التالمیذ.  A6، الفصل  ستقلة• ال یجوز إغالق مباني المدارس المعتمدة وفقًا لقانون المدارس الم
بع  ، بینما تتّ العلیا داخلیة القواعد والتوصیات للمدارس الشعبیة الذات األقسام بع المدارس یجب أن تتّ 

 داخلیة القواعد والتوصیات الخاصة بالتعلیم الثانوي.  أقسامالمدارس التي ال توجد بھا 

 

• یمكن للمؤسسات أن تبقي المباني مفتوحة إذا كان ذلك ضروریًا للطالب الذین یعتمدون على التجارب  
 . م في الدراسةرقمیًا، وھذا ضروري للحفاظ على التقد  تنفیذهأو التدریب على المھارات الذي ال یمكن 

 

 الفعالیات 

تجمعات والمراسیم الدینیة  ال خارج المنزل سواء في الداخل أو الخارج، باستثناء  فعالیات ال تُحظر جمیع • 
 .  وسر التثبیت   والتعمید   من ضمنھا مراسیم الزفاف والدفنو  ،والعقائدیة في دور العبادة



 
الدینیة والعقائدیة عندما یكون   دور العبادة الفعالیات داخل شخًصا في  20أكثر من  سمح بحضور ال یُ  •

تنطبق القواعد الوطنیة الخاصة   دفن ال وأالجنازات لكل فرد من الجمھور مقعد ثابت ومخصص. في 
 بالعدد المسموح. 

وموظفي    المنفذین • یُسمح بالفعالیات الرقمیة مع حضور خمسة أشخاص كحد أقصى، باإلضافة إلى 
 وریین اآلخرین. اإلنتاج الضر

 

 األنشطة الریاضیة والترفیھیة 

  20لألطفال والشباب الذین تقل أعمارھم عن  بفتح أبوابھاالریاضیة والترفیھیة الثقافیة وألنشطة ل• یُسمح 
وأكبر.  أ عاماً  20شخاص الذین یبلغون منظمة في الداخل لألتنظیم أنشطة ریاضیة ب  سمحال یُ   .عاًما 

والفرق   كوراللل ات المنظمة والتدریب  تمارین ألنشطة الترفیھیة مثل الوینطبق الشيء نفسھ على ا 
 المحترفین.  نیُسمح مع ذلك بالتدریبات المنظمة في الداخل للریاضیی  والمسرح. الموسیقیة االستعراضیة  

 
لتنفیذ   والمسابح الفندقیة وما شابھ  ح صاالت السباحة، والمنتزھات المائیة والمنتجعات الصحیّة تُفت • 

  20السباحة المدرسیة، ودورات السباحة المنظمة ودورات تدریب السباحة المنظم لمن ھم تحت سن 
 عاماً وكذلك السباحة للریاضیین المحترفین وألغراض إعادة التأھیل والتمرین والعالج الفردي. 

 

 ظائف الوالعمل و

فرض العمل من المنزل لكل من یستطیع ذلك. یجب على أصحاب العمل التأكد من أن الموظفین  یُ • 
یعملون من المنزل قدر المستطاع. یجب أن یكون أصحاب العمل قادرین على توثیق أنھ قد تم إبالغ  

وى.  . یجب اعتبار السفر إلى العمل ضرورة قص بكیف ستقوم المنشأة بتنفیذ العمل من المنزل الموظفین 
 . في ذلكومع ذلك فإن شرط العمل من المنزل سوف یسري على أولئك الذین لدیھم الفرصة  

 

 والخدمات  ال التجاریة المح

 . أن تفتح أبوابھا  المحال التجاریة  ن امكبإ •

 وما إلى ذلك.   مصففي الشعر ، مثل أن تفتح أبوابھا فردیة الخدمات ال ن امكبإ• 

 

 والفنادق المطاعم والمقاھي والحانات 

 یُحظر تقدیم المشروبات الكحولیة. • 

 

 



 یتوجب على المؤسسات واألماكن التالیة أن تظل مغلقة: 

 التالیة مفتوحة:  الخدمات  یمكن بقاء  نوادي اللیاقة البدنیة، ورغم ذلك• 

o  ُلھا نظم إعادة التأھیل والتدریب المقدمان بشكل فردي أو في مجموعات صغیرة مع م . 

o حجز موعد لھ.   والتي باإلمكانفردي  ال عالج التدریب وال 

یمكن   ورغم ذلك ،صاالت السباحة، والمنتزھات المائیة والمنتجعات الصحیّة والمسابح الفندقیة تُغلق  •
 ة: التالیة مفتوح الخدمات  بقاء 

o   السباحة المدرسیة، ودورات السباحة المنظمة ودورات تدریب السباحة المنظم لمن ھم تحت سن
 . عاماً وكذلك السباحة للریاضیین المحترفین 20

o  ُلھا نظمإعادة التأھیل والتدریب المقدمان بشكل فردي أو في مجموعات صغیرة مع م . 
o   جزًءا من العالج.  مسبح یكون العالج فردي آخر یمكن حجز موعد لھ وحیث 

 

 البولینج واألماكن المماثلة.  قاعات ب واعلاألمدن • مدن المالھي وصاالت البنغو وصاالت األلعاب و

 • المتاحف. 

 الحفالت الموسیقیة واألماكن الثقافیة والترفیھیة المماثلة.  صاالت • السینما والمسرح و

 تجمع الناس في الداخل.   والتياألخرى التي تتم فیھا أنشطة ثقافیة أو ترفیھیة   منشآت • األماكن العامة وال

  أبوابھا  مة أن تفتح التي تُقام فیھا أنشطة ثقافیة وریاضیة وترفیھیة منظّ  منشآت ألماكن العامة والیُمكن ل• 
تدریبات  للخارجیة للبالغین والنشطة لأل ، وكذلكعاًما  20لألطفال والشباب الذین تقل أعمارھم عن 

أنشطة ترفیھیة  أي  ال یُسمح بممارسة ، ومع ذلك  المحترفینلریاضیین لنظمة مُ الخارجیة الداخلیة وال
 . آلخرین في مثل ھذه األماكن

 

 لتوصیات:ا

 في الھواء الطلق.  لتقاءعلى اال  ع شجّ نُ أكثر من خمسة ضیوف في منزلك.   یجب عدم استقبال• 

 
من علیك  باإلضافة إلى   ،أشخاص  10الواحد سبوع األخالل  من تخالطھم• یجب أال یتجاوز عدد 

 ریاض األطفال والمدارس.  مجموعات ضروریة في سیاق العمل وأفراد األسرة وألسباب   مخالطتھم

 
عرضة للخطر، وفي   ممن ھم أكثر بأشخاص آخرین   ند االلتقاءمسافة مترین ع الحفاظ على• یجب 

عند  كثف أو  مُ نشاط بدني ممارسة أثناء  (مثالً   كبرأن یكون فیھا خطر اإلصابة أ حتملف التي یُ المواق
 ). نداء بصوت عال الغناء أو ال

 

• یجب على الجمیع تجنب السفر غیر الضروري. یجب اعتبار السفر إلى العمل ضروریًا. بالنسبة  
 لمنزل. ا مع ذلك إلزام العمل من ینطبق للغالبیة العظمى، س 



 ة. المحلیّ  نصح سكان البلدیة باستخدام مراكز التسوق/ المتاجر الكبرىیُ  •

م  ن معھم. قُ نو سكذین ییمكن للمقیمین في البلدیة الذھاب إلى بیوت العطالت، ولكن فقط مع األشخاص ال •
متاجر أو مطاعم أو أماكن التجمع المزدحمة   ىل إبشراء كل ما تحتاج في بلدیتك قبل المغادرة. ال تذھب 

في البلدیة حیث یوجد بیت العطالت. حافظ على مسافة جیدة من اآلخرین في مسارات التزلج ومصعد  
قُم  العطالت و ع منزلحیث یقبلدیة ال في  سري. تحقق من النصائح والقواعد التي ت مشيثناء الأالتزلج و

.عھا. ال تستقبل أي زیارات ا اتبب  

 اّطلع  على  توصیات المعھد الوطني للصحة العامة عند استخدام منتجعات التزلج. 

 

العام، قد یكون ذلك   نقل تدابیر معززة في وسائل ال  فرض المحافظات  ات دارإلبلدیات وعلى اینبغي   •
نقل. في وسیلة الالمتوفرة ة فقط من السعة ائفي الم 50أكثر من استخدام عدم على سبیل المثال    

 

یجب على األشخاص المعرضین لخطر اإلصابة بمرض خطیر أو الموت إذا أصیبوا بفیروس كورونا   •
. حمّي أكثر ن یتبعوا أسلوب حیاة مأ  

 
مصفّ   • مثل  فردیة  خدمات  تقدم  التي  الوظائف  على  استخدام  یجب  مثل  معززة  تدابیر  اتخاذ  الشعر  في 

أو تقلیل خیارات العالج التي تنطوي    ،في المواقف التي یتعذر فیھا الحفاظ على مسافة متر واحد   الكمامات 
 ً  . مؤقتًا  استبعادھالوجھ أو  على االتصال المباشر وجھا

 

 وأفراد األسرة:  المقّربین  اختبار ومتابعة المخالطین • 

o  7األیام غضون في  للعدوى الخضوع الختبار ألشخاص الذین ھم في الحجر الصحي ا یوصى -
 خالل فترة الحجر الصحي.  10

o  بتفشي فیروس كورونا المتحور عن    ینالمرتبطو  األشخاص من المخالطین الُمقّربینیتم اختبار
األشخاص كمخالطین   ھؤالء  (بمجرد تحدید  الحجر الصحيّ  بدایةعند    PCRطریق اختبار 

 ). 7یوم ال لیس قبلنھایة الحجر الصحي (عند ) و ُمقّربین
o  حتى یتوفر اختبار یجب عزل أفراد الشخص المخالط لشخص ثبتت إصابتھPCR  لذلك  األول

 . اإلنجلیزي . ینطبق ھذا على حاالت التفشي المرتبطة بمتغیر الفیروس الشخص 

 

 الكّمامة /ارتداء قناع الوجھ ب االلتزام

ال    عدا عند المرور السریع قرب أشخاص ، على األقلمسافة متر واحد على  ظ حفاالیتعذّر • عندما  
  في  مشتركةال مساحات في الوالتجاریة،   ال في المحالفم  كّمامات أفراد األسرة، یجب استخدام الى  ینتمون

في وسائل النقل العام  و،  والعقائدیة  الدینیة دور العبادة في و، والمقاھي مراكز التسوق، في المطاعم 
 األنشطة الثقافیة والریاضیة والترفیھیة.  قاعات في كذلك  والمحطات الداخلیة، و

 

https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/rad-og-informasjon-til-andre-sektorer-og-yrkesgrupper/rad-til-spesifikke-sektorer/#alpinanlegg


یارة  سلالراكب  دخولقبل  ضع الكّمامةجرة. یجب وفي سیارات األُ  الكّمامةاب ارتداء  • یجب على الركّ 
رتداء الكّمامة  . االلتزام باسیارة االُجرة ل الراكب من  وحتى تنتھي الرحلة ونز  ا األجرة، ویجب عدم خلعھ

 ینطبق بشكل مماثل على السائق عندما یكون ھناك ركاب في سیارة األجرة. 

 
مسافة   على   حفاظفیھا ال یتعذّرینطبق أیًضا على الموظفین في األماكن التي   الكّمامة• االلتزام بارتداء 

على الموظفین في األماكن التي تم فیھا تنفیذ  اإللزام ار. ال ینطبق ھذا الزوّ  من على األقل  متر واحد 
وما شابھ    جدران الفاصلةوالالبالستیكي   واقي الوجھاستخدام  ك تدابیر أخرى لمكافحة العدوى للموظفین، 

 ذلك وفقًا لتوصیات المعھد الوطني للصحة العامة. 

 
عاًما، أو أولئك الذین ال    12على األطفال الذین تقل أعمارھم عن   الكّمامةلزام بارتداء • ال ینطبق اإل

 ألسباب طبیة أو ألسباب أخرى.   الكّمامات یستطیعون ارتداء 

ة. لذلك من المھم  على حاالت العدوى المحلیّ  نصائح وقواعد صارمة بناءً   فرض یمكن لجمیع البلدیات 
 تباع ما ینطبق في بلدیتك. إ

 

 

 ):5C، الفصل 19كوفید ـنظم في لوائح ، والمُ تدابیر صارم نسبیا(مستوى  C تدابیرمستوى ال

 

 المھنیة  عاھدریاض األطفال والمدارس والجامعات والكلیات والم

على المدارس وریاض    تماشیاً مع نموذج إشارة المرورللتدابیر  مستوى األصفر الیسري العمل ب• 
. یجب إجراء تقییمات محلیة بما یتماشى مع حالة العدوى، أي  بالد األطفال كما ھو الحال في باقي أنحاء ال

عند الضرورة بناًء  للتدابیر  حمر األمستوى ال تطبیقالبلدیة كسلطة مكافحة العدوى قد تقرر أنھ یجب أن 
إصدار توصیات  ب أن تقوم الحكومة  بوسع العدوى. ومع ذلك  یم مسؤول یراعي متطلبات مكافحةتقیعلى  

 ب الوضع ذلك تطلّ   نالمستوى األحمر للتدابیر إ تطبیق وطنیة ب 

 
تعلیم  الالمھنیة و عاھد الجامعات والكلیات والمأمام التالمیذ والطالب سواء في  یتم إغالق كافة القاعات • 

  نظام التمھیدي البالغین الذین یتلقون التعلیم وفقًا لقانون الكذلك وراسة الثانویة للكبار د وال األساسي للكبار 
في إطار اتحادات الطالب و "الكفاءة اإلضافیة". ال یزال   ات وقانون االندماج، باإلضافة إلى أنشطة الدور

قواعد العمل بشكل عام. یتم  . یتبع الموظفون ي أن تفتح أبوابھانا القراءة في المب قاعات لمكتبات وبإمكان ا
 رقمي. بشكل التدریس  

 

، أمام التالمیذ.  A6، الفصل  ستقلة• ال یجوز إغالق مباني المدارس المعتمدة وفقًا لقانون المدارس الم
بع  ، بینما تتّ العلیا داخلیة القواعد والتوصیات للمدارس الشعبیة الذات األقسام بع المدارس یجب أن تتّ 

 داخلیة القواعد والتوصیات الخاصة بالتعلیم الثانوي.  أقسامالمدارس التي ال توجد بھا 



 
إلى   دخولالمباني إذا كان ال إغالق من شرط عمل استثناء المھنیة  معاھد لجامعات والكلیات والل یُسمح • 

ال    لذياوعلى المھارات  أمًرا بالغ األھمیة للطالب الذین یعتمدون على أداء التجارب أو التدریب  ي ناالمب
 للحفاظ على التقدم في الدراسة.  وعندما یكون ذلك ضروریا رقمیًا،  تنفیذهیمكن 

 اشخاص.  10في مجموعات صغیرة ال تتجاوز  یُسمح بالتدریس االعتیادي  •

   

 الفعالیات 

 تسري القواعد الوطنیة على الفعالیات. • 

 

 األنشطة الریاضیة والترفیھیة 

  20لألطفال والشباب الذین تقل أعمارھم عن  بفتح أبوابھاالریاضیة والترفیھیة الثقافیة وألنشطة ل• یُسمح 
عاماً او أكبر.   20شخاص الذین یبلغون منظمة في الداخل لألتنظیم أنشطة ریاضیة ب  سمحال یُ   .عاًما 

والفرق   كوراللل ات المنظمة والتدریب  تمارین وینطبق الشيء نفسھ على األنشطة الترفیھیة مثل ال
 المحترفین.  نیُسمح مع ذلك بالتدریبات المنظمة في الداخل للریاضیی  والمسرح. الموسیقیة االستعراضیة  

 

لتنفیذ   ح صاالت السباحة، والمنتزھات المائیة والمنتجعات الصحیّة والمسابح الفندقیة وما شابھ تُفت • 
  20ة المنظمة ودورات تدریب السباحة المنظم لمن ھم تحت سن السباحة المدرسیة، ودورات السباح 

 عاماً وكذلك السباحة للریاضیین المحترفین وألغراض إعادة التأھیل والتمرین والعالج الفردي. 

 

 ظائف الوالعمل و

فرض العمل من المنزل لكل من یستطیع ذلك. یجب على أصحاب العمل التأكد من أن الموظفین  یُ • 
یعملون من المنزل قدر المستطاع. یجب أن یكون أصحاب العمل قادرین على توثیق أنھ قد تم إبالغ  

وى.  . یجب اعتبار السفر إلى العمل ضرورة قص فیذ العمل من المنزل ن بكیف ستقوم المنشأة بتالموظفین 
 . في ذلكومع ذلك فإن شرط العمل من المنزل سوف یسري على أولئك الذین لدیھم الفرصة  

 

 والخدمات  ال التجاریة المح

 . أن تفتح أبوابھا  المحال التجاریة  ن امكبإ •

 وما إلى ذلك.   مصففي الشعر ، مثل أن تفتح أبوابھا فردیة الخدمات ال ن امكبإ• 

 

 والفنادق المطاعم والمقاھي والحانات 

 . ما عدا ذلك تسري القواعد الوطنیة. یُحظر تقدیم المشروبات الكحولیة • 



 یتوجب على المؤسسات واألماكن التالیة أن تظل مغلقة: 

 التالیة مفتوحة:  الخدمات  یمكن بقاء  نوادي اللیاقة البدنیة، ورغم ذلك• 

o  ُلھا نظم إعادة التأھیل والتدریب المقدمان بشكل فردي أو في مجموعات صغیرة مع م . 

o حجز موعد لھ.   والتي باإلمكانفردي  ال عالج التدریب وال 

 

یمكن   ورغم ذلك ،صاالت السباحة، والمنتزھات المائیة والمنتجعات الصحیّة والمسابح الفندقیة تُغلق  •
 ة: التالیة مفتوح الخدمات  بقاء 

o   السباحة المدرسیة، ودورات السباحة المنظمة ودورات تدریب السباحة المنظم لمن ھم تحت سن
 . عاماً وكذلك السباحة للریاضیین المحترفین 20

o  ُلھا نظمإعادة التأھیل والتدریب المقدمان بشكل فردي أو في مجموعات صغیرة مع م . 
o   جزًءا من العالج.  مسبح یكون العالج فردي آخر یمكن حجز موعد لھ وحیث 

 

 البولینج واألماكن المماثلة.  قاعات ب واعلاألمدن • مدن المالھي وصاالت البنغو وصاالت األلعاب و

 • المتاحف. 

 الحفالت الموسیقیة واألماكن الثقافیة والترفیھیة المماثلة.  صاالت • السینما والمسرح و

 تجمع الناس في الداخل.   والتياألخرى التي تتم فیھا أنشطة ثقافیة أو ترفیھیة   لمنشآت • األماكن العامة وا

 
  أبوابھا  مة أن تفتح التي تُقام فیھا أنشطة ثقافیة وریاضیة وترفیھیة منظّ  منشآت ألماكن العامة والیُمكن ل 

تدریبات  للخارجیة للبالغین والنشطة لأل ، وكذلكعاًما  20لألطفال والشباب الذین تقل أعمارھم عن 
أنشطة ترفیھیة  أي  ال یُسمح بممارسة ، ومع ذلك  المحترفینلریاضیین لنظمة مُ الخارجیة الداخلیة وال

 . آلخرین في مثل ھذه األماكن

 

 لتوصیات:ا

 في الھواء الطلق.  لتقاءعلى اال  ع شجّ نُ أكثر من خمسة ضیوف في منزلك.   یجب عدم استقبال• 

 
عرضة للخطر، وفي   ممن ھم أكثر بأشخاص آخرین   ند االلتقاءمسافة مترین ع الحفاظ على• یجب 

عند  كثف أو  مُ نشاط بدني ممارسة أثناء  (مثالً   أكبرأن یكون فیھا خطر اإلصابة  حتملالمواقف التي یُ 
 ). نداء بصوت عال الغناء أو ال

 

ضروریًا. بالنسبة   • یجب على الجمیع تجنب السفر غیر الضروري. یجب اعتبار السفر إلى العمل
 لمنزل. ا مع ذلك إلزام العمل من ینطبق للغالبیة العظمى، س 



 ة. المحلیّ  • ینصح سكان البلدیة باستخدام مراكز التسوق/ المتاجر الكبرى

 

م بشراء  ن معھم. قُ نوسكذین یالذھاب إلى بیوت العطالت، ولكن فقط مع األشخاص ال واطنین یمكن للم •
متاجر أو مطاعم أو أماكن التجمع المزدحمة في   ى لإكل ما تحتاج في بلدیتك قبل المغادرة. ال تذھب 

البلدیة حیث یوجد بیت العطالت. حافظ على مسافة جیدة من اآلخرین في مسارات التزلج ومصعد التزلج  
عھا.  ا اتبقُم ب العطالت و ع منزل حیث یقبلدیة ال في  سري . تحقق من النصائح والقواعد التي تمشي واثناء ال

 ال تستقبل أي زیارات .  اّطلع  على  توصیات المعھد الوطني للصحة العامة عند استخدام منتجعات التزلج. 

 

العام، قد یكون ذلك   نقل تدابیر معززة في وسائل ال  فرض المحافظات  ات دارإلبلدیات وعلى اینبغي   •
نقل. في وسیلة الالمتوفرة ة فقط من السعة ائفي الم 50أكثر من استخدام عدم على سبیل المثال    

 

 

 الكّمامة /ارتداء قناع الوجھ ب االلتزام

ال    عدا عند المرور السریع قرب أشخاص ، على األقلمسافة متر واحد على  ظ حفاالیتعذّر • عندما  
  في  مشتركةال مساحات في الوالتجاریة،   ال في المحالفم  كّمامات أفراد األسرة، یجب استخدام الى  ینتمون

وسائل النقل العام   في و،  والعقائدیة  الدینیة دور العبادة في و، والمقاھي مراكز التسوق، في المطاعم 
 األنشطة الثقافیة والریاضیة والترفیھیة.  قاعات في كذلك  والمحطات الداخلیة، و

 

سیارة  لالراكب  دخولقبل  ضع الكّمامةجرة. یجب وفي سیارات األُ  الكّمامةاب ارتداء  • یجب على الركّ 
رتداء الكّمامة  . االلتزام بااالُجرة سیارة ل الراكب من  وحتى تنتھي الرحلة ونز  ا األجرة، ویجب عدم خلعھ

 ینطبق بشكل مماثل على السائق عندما یكون ھناك ركاب في سیارة األجرة. 

 
مسافة   حفاظ على فیھا ال یتعذّرینطبق أیًضا على الموظفین في األماكن التي   الكّمامة• االلتزام بارتداء 

الموظفین في األماكن التي تم فیھا تنفیذ  على اإللزام ار. ال ینطبق ھذا الزوّ  من على األقل  متر واحد 
وما شابھ    جدران الفاصلةوالالبالستیكي   واقي الوجھاستخدام  ك تدابیر أخرى لمكافحة العدوى للموظفین، 

 ذلك وفقًا لتوصیات المعھد الوطني للصحة العامة. 

 
ا، أو أولئك الذین ال  عامً   12على األطفال الذین تقل أعمارھم عن   الكّمامةلزام بارتداء • ال ینطبق اإل

 ألسباب طبیة أو ألسباب أخرى.   الكّمامات یستطیعون ارتداء 

 
ة. لذلك من المھم  نصائح وقواعد صارمة بناًء على حاالت العدوى المحلیّ   فرض یمكن لجمیع البلدیات 

 تباع ما ینطبق في بلدیتك. إ

 

https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/rad-og-informasjon-til-andre-sektorer-og-yrkesgrupper/rad-til-spesifikke-sektorer/#alpinanlegg


الحكومة اتخاذ قرار بشأن یتعین على عندما و ظھور حالة تفشي إقلیمیةعند یحدث  ذاما
 ؟تدابیرال

البلدیات  مدیر شؤون المحافظة وستقوم مدیریة الصحة والمعھد الوطني للصحة العامة، بعد الحوار مع 
تدابیر، والمستوى الذي ینبغي  علیھا فرض  ، بتقدیم توصیة إلى الحكومة بشأن البلدیات التي ینبغي  معنیةال

 التدابیر. أن تكون علیھ ھذه 

. كما یتم تقدیم توصیات  19-كوفید   ئحةمن ال  C5و B5و  A5في الفصول    تدابیر یتم تنظیم مستویات ال 
 أخرى ال تنظمھا الالئحة التنفیذیة 

قواعد  العمل ب  تقررمحلیة خاصة تجعل بعض البلدیات المشمولة بھذه القرارات   معطیات قد تكون ھناك 
ھذه   – لتدابیر لمختلفة المستویات المع  توصیات جموعة من الأكثر صرامة. ھناك أیًضا م توصیات أو  

 . اللوائح  ضمن  التوصیات لیست منظمة

ال    خرىأمن جھة و ة.  یالحكوم  التدابیر ز یتعزللوائح محلیة   اعتماد  تقرر رغبت، أن   ن یمكن للبلدیات إ
 . اعتماد تدابیر أقل صرامةً ستطیع البلدیات ت

أن البلدیة قد تنتقل من المستوى   ، قد تقرر الحكومة مثال صابةوحالة اال   العدوى اعتماًدا على تطور تفشي
A  إلى المستوىC   .بعد فترة من الزمن 

 

 

 : كمثال للتوضیح Nordre Follo وفولّ  ه نوردرتفشي العدوى في 

  تفشي حالة   Nordre Folloبلدیة   في  ظھرت ینایر،   24إلى  22 في الفترة من في عطلة نھایة األسبوع 
إلى الحاالت المعروفة   اتتبعھ لمتغیر الفیروس اإلنجلیزي األكثر عدوى، والذي لم یعد من الممكن 

أوسلو   تيمنطق متداخلة بشكل كبیر ضمن نطاق Nordre Follo. إن بلدیة البالد  من خارجلإلصابة 
 دیات. من البل عدد كبیر التخاذ تدابیر صارمة ومنسقة بین   ماسة، وكانت ھناك حاجة  وفولوّ 

، تم  شؤون المحافظةومدیر العامة بعد اجتماع بین البلدیات ومدیریة الصحة والمعھد الوطني للصحة 
البلدیات الخمس والعشرین   قیام االتفاق على أن تتخذ الحكومة قراًرا مركزیًا للبلدیات. وكان البدیل ھو 

ثم    ،مختلفة یات وتوصمحلیة  قانونیة الئحة  25 صداربإ تفشي التي تأثرت بشكل مباشر أو غیر مباشر بال
یستغرق عدة أیام،  كان ذلك سللتدابیر المختلفة.  غیر مرغوب بھالتجنب العواقب ال ا التنسیق فیما بینھ

 . عوبةً أكثر ص تدابیر یجعل التواصل مع السكان بشأن الوس

  متداخلة بشكل كبیر والتي تعتبر  و وتسع بلدیات أخرى فولّ  هنوردرفي   Aتم العمل بتدابیر من المستوى
 بلدیة محاذیة.     ةفي خمس عشر B. بینما تم العمل بتدابیر من المستوى  مع بعضھا البعض 


