
 :)5Aفصل  19آیین نامھ کووید، تنظیم شده براساس  باال بخصوص سطح اقدامات( Aسطح اقدامات  

 کودکستان ھا، مکاتب، پوھنتون ھا، مؤسسات تحصیالت عالی و مکاتب فنی وحرفوی 

سطح اقدامات برای مکاتب و کودکستانھا با عالمھ ی رنگ زرد  مطابق سایرمناطق کشور،   •

لی باید برمبنای وضعیت میزان  ترافیکی اعمال می شود. بررسی ھای محبر اساس مدل چراغ  

  دار صالحیت  مانند مراجع ھعفونت انجام گیرد، این بدان معناست کھ کمون مربوطھ سرایت 

با توجھ بھ ارزیابی ھای تخصصی در جاھایی کھ ضرورت ھست، می    عفونت،شیوع  کنترل 

تواند فیصلھ کند کھ سطح اقدامات بھ مرحلھ سرخ تغییرنماید. با این وجود درصورتیکھ شرایط  

 ایجاب نماید ممکن است کھ دولت توصیھ ھای ملی درمورد سطح اقدامات سرخ ارایھ کند.  

ی و مکاتب حرفوی بھ روی تمام محصلین بستھ  ھای پوھنتون ھا، مؤسسات تحصیالت عالفضا •

انجام می شود. ازسوی دیگرکارمندان ازقوانین   و غیرحضوری  و تدریس بھ صورت آنالین 

مربوط بھ شرایط کاری مطابق وضعیت موجود پیروی می کنند. پوھنتون ھا، مؤسسات  

رصورتیکھ  تحصیالت عالی و مکاتب حرفوی می توانند ازشرط تعطیل شدن استثنا  شوند، د 

دسترسی بھ محل تحصیل بھ دلیل حفظ پیشرفت تحصیلی و تعلیمی محصلین وھمچنین انجام  

آزمایش ھا و مھارتھای آموزشی کھ امکان برگزاری آنالین آنھا ممکن نیست ضروری باشد.  

عفونت درکمون مربوطھ، محصلین  شیوع   و پیشگیری   ومطابق رھنمودھای مراجع کنترل

را انجام دھند. ھمچنین کتابخانھ ھا و سالن ھای مطالعھ برای    19بطورمنظم تست کووید 

 را انجام می دھند می تواند بازنگاه داشتھ شود.  19کھ بطورمنظم تست کووید  یمحصلین 

 

 تنظیم شده    برنامھ ھا ی

کلیھ ی برنامھ ھای تنظیم شده در مکانھای خارج از خانھ چھ درفضای داخلی و چھ درفضای   •

باشد. بھ استثنای مراسم تدفین وتشییع جنازه، نکاح و غسل تعمید. تعداد    بیرونی ممنوع می

آنھم   د نفر باش 30افراد شرکت کننده در مراسمھای تدفین وتشییع جنازه نمی تواند بیشتر از 

درصورتیکھ برای ھمھ ی حاضرین جای ثابت وازپیش تعیین شده در نظر گرفتھ شده باشد.  

و دوشاھد می تواند درمحل حضور داشتھ باشند. برای غسل    د کاح؛ زوجین، عاقبرای مراسم ن

 تعمید، والدین، طفل، کشیش وتا دونفرکفیل می تواند درمحل حضورداشتھ باشند.  

اجرا کننده و  ننده بعالوه ی اشخاص برنامھ ھای آنالین حضورحداکثرپنج نفراشتراک ک  در •

 مجازمی باشد.  ، برنامھدیگرپرسنل ضروری برای تولید 



 

 فعالیت ھای ورزشی و اوقات فراغت 

 سازماندھی و برگزاری فعالیت ھای ورزشی برای بزرگساالن و نوجوانان مجاز نمی باشد  •

( بھ استثنای دو حالت، قسمت پایین را ببنید). ھمین ممنوعیت درمورد فعالیتھای اوقات  

(ھم خوانی)،  ُکر بھ گروه فراغت مانند تمرینات برنامھ ریزی شده و امتحانات مربوط 

 اعمال می شود.  ھمنوازی وتیاتر

بیرونی برای اطفال و  راغت برنامھ ریزی شده درفضای  فعالیتھای ورزشی و اوقات ف •

ی  نفر مجاز می باشد، درصورتیکھ ھمگ  10اشتراک حداکثرتا  سال با 20نوجوانان زیر 

کمون باشند. توصیھ می شود کھ این فعالیتھا طوری   افراد اشتراک کننده باشنده ی ھمان 

 متر را بین اشتراک کنندگان رعایت کرد.  2انجام شود کھ بتوان فاصلھ ی حداقل 

بیرونی برای افراد مبتال بھ  اغت برنامھ ریزی شده در فضای فعالیتھای ورزشی و اوقات فر •

 مشکالت مصرف مواد مخدر یا اشخاص دچاربیماریھای جدی روانی 

واشتراک  ،  نفر  5تا ھای حداکثر  ه ی ودر گروبیروناین فعالیتھا درفضای  تا زمانیکھ  

   می شود، مجازمی باشد. باشنده ی یک کمون ھستند اجرا   ی کھکنندگان 

 

 محل کار 

تا زمانی کھ  دورکاری یا کارکردن ازخانھ برای کسانی کھ امکان آن را دارند اجباری است.   •

دورکاری و انجام وظیفھ ازخانھ برای کارمندان قابل عمل باشد، صاحب کارھا وظیفھ دارند  

آن را اجرایی کنند. صاحب کارھا باید ثبوت داشتھ باشند کھ موضوع دورکاری و  انجام کھ 

سفرو رفت و آمد بھ محل کار باید یک    اجرای آن بھ کارمندان اطالع داده شده است. نحوه ی 

با این حال شرط دورکاری و انجام وظیفھ ازخانھ، شامل    امر بھ شدت ضروری تلقی شود. 

 کسانی می شود کھ امکانات آن را دارند.  

 

 فروشگاه ھا و خدمات 

 د، بھ استثنای اینھا: تمام دکان ھا و فروشگاه ھای کالن باید بستھ باشن



فروشگاه ھای خوراکھ فروشی، غرفھ ھا و سایردکان ھایی کھ بیشترفروشات آنھا مواد   •

 خوراکھ می باشد.  

 خوراک حیوانات و دیگرلوازم ضروری برای حیوانات خانگی   محل ھای فروش  •

 دواخانھ ھا  •

 مراکزتوزیع مواد ولوازم طبی وصحی  •

 عینک فروشی و بینایی سنجی  •

 شیدنی ھای الکلیفروشگاه نو •

پوست   خدمات زیبایی سالن ھای می کنند مانند آرایشگاه ھا،  یی کھ خدمات انفرادی ارایھجاھا  •

 ھا. مات خالکوبی ودیگرموارد مشابھ آنخد و 

،  (kiropraktor)وپراکتور کایر مراکزارایھ خدمات تخصصی صحی مانند فیزیوتراپی،  •

 ھا. مشابھ آنربوط بھ پا و دیگرموارد خدمات درمانی م

 تیل مراکز تانک   •

گل و گیاه فروشی ھا یی کھ جای فروش مشخص دارند ودر سیستم راجستری مربوطھ بھ   •

مترمربع   250عنوان دکان فروش گل و گیاه ثبت شده اند. بھ شرطی کھ مساحت آنجا از 

ی با  اضافھ ترنباشد وبیشترقسمت اجناس این دکانھا و عمده میزان درآمد آنجا از فروش گل ھای

 عمرنگھداری بسیارکوتاه باشد.  

 خدمات زراعتی و مالداری  مراکزفروش مربوط بھ •

ساختمانی کھ فروشات بھ مراکزخدمات حرفوی   ده فروشی ھای مربوط بھ مواد انباروعم •

 ساختمانی ارایھ می کنند. 

 

یت  دکان ھا و فروشگاه ھای کالن بھ شرطی کھ سھولت ھای موثروقابل قبول برای پیشگیری ازسرا

شده و سفارش داده شده، عفونت را فراھم کرده باشند، می توانند برای تحویل اجناس ازپیش پرداخت 

 باز باشند.  

 

 ) و ھتل ھا Barانت ھا، کافھ ھا، میکده ھا ( رستور

غذا بستھ می باشند، اما تحویل و دریافت غذا مجاز    ارایھ و  فروش  رستورانت ھا ومکان ھای  •

 است.

 . الکلی ارایھ نوشیدنی ھای ممنوعیت  •



  شب را درھتل می مانند، غذا ارایھ  برای مھمان ھایی کھمی توانند رستورانت ھای ھتل ھا  •

 کنند. 

 کسب و کارھا، مشاغل و محل ھای ذیل می بایست بستھ باشند  

 سالن ھا وباشگاه ھای ورزش(جیم)  •

حوض ھای آب بازی، پارک ھای آبی، محلھای مربوط بھ ارایھ خدمات آبگرم، حوض ھای   •

 آب بازی ھتل ھا ودیگرجاھای مشابھ اینھا. 

کاح، غسل تعمید و جلسھ  مراکزعقیدتی و مذھبی، بھ استثنای مراسم تدفین وتشییع جنازه، ن •

 ھای گفتگو مابین نماینده ی مراکزعقیدتی ومذھبی و افراد خاص.  

 کتابخانھ ھا.  •

پارک ھای تفریحی، سالن ھای سرگرمی وبازی بینگو، مراکزسرگرمی وبازی اطفال و سالن   •

 ھای بوولینگ و دیگرمکان ھای مشابھ. 

 موزیم ھا.  •

 و سرگرمی و جاھای مشابھ.  فرھنگیسینما، تیاتر،محل ھای برگزاری کنسرت، مراکز •

سرگرمی و یا   -عمومی و محل ھایی کھ درآنجا برنامھ ھای فرھنگی- دیگرمکان ھای دولتی •

 سربستھ باعث تجمع افراد می شود.   بوط بھ اوقات فراغت درفضای داخلیفعالیتھای مر 

 

 

 

 رھنمودھا توصیھ ھا و 

درخانھ ی خود، خودداری کنند. بھ جز موارد استثنای   تجمع  مھمانی و  ھمھ باید ازدید وبازدید، •

 ذیل: 

o و مالقات با شخصی کھ درمرحلھ آخرعمرخود می    خانھ در ارایھ ی خدمات ضروری

 باشد. 

o   اشخاصی کھ تنھا زندگی می کنند، می توانند با یک الی دو دوست ثابت یا یک

 خانواده ثابت ومشخص دید وبازدید داشتھ باشد. 



o   ، راعضای دستھ یا گروھی کھ درکودکستان یا مکتب ابتداییھ با آنھا  عالوه باطفال

می توانند با یک یا دو رفیق ثابت دیگر خود نیزمالقات داشتھ باشند،   ،رفت وآمد دارند 

ھمچنین نوجوانان می توانند با یک یا دو نفرازدوستان ثابت خود رفت وآمد داشتھ  

 باشند. 

متر با دیگران را رعایت نمایید. بھ   2فاصلھ حداقل  ،دارید درمکانھایی کھ امکان آن را  •

با شما ھستند.    جزاعضای یک فامیل و یا دیگرافرادی کھ دررابطھ ی بسیارنزدیک

 سربستھ بسیارمھم است کھ توصیھ بھ فاصلھ گذاری را رعایت نمایید.  درفضاھای 

ر باید یک  د اجتناب کنید.سفر و رفت و آمد بھ محل کاازسفرھای غیرضروری بای  •

. با این وجود شرط دورکاری وانجام وظیفھ ازخانھ، شامل اکثرافراد امرضروری تلقی شود 

 می شود. 

گان کمون توصیھ می شود کھ بھ مراکزخرید و فروشگاه ھای کالن کھ درکمون  ه بھ باشند  •

 ھای ھمسایھ بازھستند، نروند.  

بروند، اما فقط با اعضای فامیل خودشان.  گان کمون می توانند بھ خانھ ھای تفریحی ه باشند  •

باید قبل ازرفتن بھ آنجا تمام سودا وخریدتان را ازکمون خودتان خریداری کنید. ازرفتن بھ  

دکان ھا، رستورانت ھا ویا مکان ھای مالقات با حضورافراد زیاد در کمونی کھ خانھ ی  

دیگران درپیست   را با  کوھستانی یا تفریحی درآن قراردارد خودداری کنید. فاصلھ خود 

اسکی و درمکان ھای پیاده روی حفظ کنید. بررسی کنید کھ درکمونی کھ خانھ  اسکی، لفت 

را رعایت   کوھستانی یا تفریحی قراردارد کدام توصیھ ھا ومقررات اعمال می شود و آنھا 

 مالقات کننده خودداری کنید.  کنید. ازپذیرفتن مھمان و

 ازامکانات پیست ھای اسکی را ببینید.    برای استفاده  FHIرھنمودھای 

       

وسایل  برای استفاده از  شدیدترباید اقدامات تکمیلی   ،ھا و اداره ی والیتی امورکمون ھا کمون  •

فیصدی وسایل بخش   50عمومی وضع کنند، بطورمثال می توان فقط ازظرفیت   ترانسپورت 

 ترانسپورتی استفاده کرد. 

ریض شدن قراردارند ویا احتمال خطرفوت آنھا بھ دلیل  اشخاصی کھ در معرض خطرباالی م •

ابتال بھ ویروس کرونا باال می باشد، باید در حد امکان با کمترین میزان ارتباط یا تماس با  

 دیگران زندگی کنند.  

 



ارایھ می کنند ازجملھ آرایشگاه ھا باید اقدامات تکمیلی  یی کھ خدمات انفرادی کسب و کارھا •

تروبیشتری مانند استفاده ازماسک را در شرایطی کھ امکان حفظ فاصلھ یک متری وجود  

کم   ماس چھره بھ چھره وجود دارد راندارد اعمال کنند. درغیرآن، خدماتی کھ درانجام آن ت

 کرده یا بطورموقتی از لیست خدمات خود حذف نمایند.  

 
 رداشتھ اند واعضای فامیل آنھا: تست و پیگیری ازافرادی کھ درتماس با فرد مبتال قرا •

 
o   بھ افرادی کھ بھ دلیل تماس با فرد مبتال درقرنطینھ ھستند، توصیھ می شود کھ دربین

 زمان قرنطینھ تست بدھند.  7-10روزھای 

o  ویروس جھش یافتھ ی کرونا ( کسانی کھ فوراً بھ    افراد مرتبط با شیوع ناگھانی

ده شوند)، ھم درزمان شروع قرنطینھ  عنوان فرد درتماس با شخص مبتال تشخیص دا

تست، آزمایش می   -PCR) با  7و ھم درزمان ختم قرنطینھ ( زودترین وقت روز

   شوند.  

o تا زمانی کھ جواب اولین    بوده اند  مبتال  افرادی کھ در تماس با شخص  اعضای فامیل

طینھ باشند. این امرمربوط  درقرنفرد مورد نظردردسترس قرارگیرد، باید  PCR-تست 

 ویروس نوع انگلیسی می شود.    بھ شیوع ناگھانی

 

 وظیفھ استفاده از ماسک 

ھنگامی کھ امکان حفظ حداقل فاصلھ یک مترنیست،  البتھ بھ غیراززمان عبورومرورکوتاه   •

اکزخرید،  ازکناردیگران بھ جزاعضای فامیل، باید درفروشگاه ھا، فضاھای عمومی مر

غذا، مراکزعقیدتی و مذھبی، ترانسپورت عمومی،    ارایھفروش ورستورانت ھا ومراکز

، ورزشی و  فرھنگیاکزی کھ درآنجا فعالیت ھای محل ھا ومرفضاھای داخلی ایستگاه ھا، 

 برنامھ ھای اوقات فراغت انجام می شود از ماسک استفاده شود. 

فران  مسافران درداخل تاکسی باید ازماسک استفاده کنند. قبل ازسوار شدن درتاکسی باید مسا •

ماسک را بپوشند، و پیش ازخاتمھ سفر و پایین شدن ازتاکسی نباید ماسک را از صورت  

یورھم مؤظف بھ استفاده ازماسک  ھ مسافر درداخل تاکسی ھست، دربردارند. و تا زمانی ک 

 می باشد.   



ننده امکان  درجاھایی کھ رعایت حفظ فاصلھ حداقل یک متر بین کارمندان وافراد مالقات ک  •

ظف ھستند کھ ازماسک استفاده کنند. اما درمکان ھایی کھ درآنجا  کارمندان نیزمؤ ندارد،

براساس رھنمودھای انستیتوت ملی صحت عامھ دیگراقدامات کنترل شیوع عفونت مانند  

استفاده ازمحافظ شفاف پالستیکی پوشاننده صورت، دیواره ی جدا کننده وموارد مشابھ  

 ی کارمندان ضروری نمی باشد.      بکاررفتھ است استفاده ازماسک برا 

سال و کسانی کھ بھ دالیل طبی یا علل دیگرنمی   12وظیفھ استفاده از ماسک شامل اطفال زیر •

 توانند ازآن استفاده کنند نمی شود.  

 عفونت رھنمودھا و مقررات    د برمبنای وضعیت محلی میزان سرایت تمام کمون ھا می توانن

مین خاطرمھم است پیگیری کنیم کھ چھ نوع توصیھ ھا و مقرراتی  سختگیرانھ تری وضع کنند. بھ ھ

   درکمون محل زندگی مان اعمال می شود. 

 

 کاھش و یا ادامھ می یابد: Bبھ سطح   Aدر این کمون ھا سطح اقدامات از سطح  

Enebakk, Frogn, Indre Østfold, Nordre Follo, Vestby, Ås, Fredrikstad, Halden, 

Moss, Råde, Sarpsborg, Asker, Bærum, Drammen, Lier, Eidsvoll, Nannestad. 

آیین نامھ  باال، تنظیم شده براساس   (سطح اقدامات   Bکلی از سطح اقدامات دراینجا شما یک فھرست    

 ) بدست می آورید: 5Bفصل  19 کووید 

 

 :)5Bفصل  19 آیین نامھ کووید، تنظیم شده براساس باال سطح اقدامات(  Bسطح اقدامات  

 کودکستان ھا، مکاتب، پوھنتونھا، مؤسسات تحصیالت عالی و مکاتب فنی و حرفوی 

سطح اقدامات برای مکاتب و کودکستانھا با عالمھ ی رنگ زرد  ،  مطابق سایرمناطق کشور •

  وضعیت  بررسی ھای محلی باید برمبنای بر اساس مدل چراغ ترافیکی اعمال می شود. 

  صالحیت  مربوطھ مانند مراجع انجام گیرد، این بدان معناست کھ کمونعفونت سرایت   میزان 

  ، با توجھ بھ ارزیابی ھای تخصصی در جاھایی کھ ضرورت ھست ،  عفونت شیوع کنترل  دار

درصورتیکھ   می تواند فیصلھ کند کھ سطح اقدامات بھ مرحلھ سرخ تغییرنماید. با این وجود 



ارایھ  درمورد سطح اقدامات سرخ  لت توصیھ ھای ملیممکن است کھ دو شرایط ایجاب نماید 

 کند.  

 ، آموزش دوره ابتداییھ و مکاتب حرفوی وھنتون ھا، مؤسسات تحصیالت عالی، پفضاھای   •

متوسطھ بزرگساالن، و بزرگساالنی کھ مطابق قانون آموزش دوره جامع مقدماتی و قانون  

ھای تحت نظرانجمن دانشجویی و  ادغام آموزش دریافت می کنند بعالوه ی فعالیت کورس 

  - مرکزدانشھای تکمیلی برای تمام محصلین و شاگردان بستھ می باشد.  با این وجود کتابخانھ

ازقوانین  کارمندان از سوی دیگر  ھا و سالن ھای مطالعھ در این مکانھا می توانند باز باشند.

و  آنالین . تدریس پیروی می کنند موجود وضعیت   مربوط بھ شرایط کاری مطابق

 انجام می شود.  غیرحضوری 

  ازشرط تعطیل شدن  مؤسسات تحصیالت عالی و مکاتب حرفوی می توانند وھنتون ھا،  پ •

حفظ پیشرفت تحصیلی وتعلیمی   بھ دلیل شوند، درصورتیکھ دسترسی بھ محل تحصیل استثنا 

نھا  ن برگزاری آنالین آانجام آزمایش ھا و مھارتھای آموزشی کھ امکا محصلین وھمچنین 

 ممکن نیست ضروری باشد. 

قانون حق انتخاب آزاد مکاتب (ھدف در اینجا   6Aھای مکاتب تایید شده بر اساس فصل فضا •

مکاتب غیردولتی است) نباید برای شاگردان بستھ باشند. مکاتب شبانھ روزی باید از  

  (Folkehøyskoler)رھنمودھا و مقررات مربوط بھ مؤسسات تحصیالت عالی مردمی  

بوط بھ دوره  پیروی کنند، درحالیکھ مکاتب غیرشبانھ روزی باید ازرھنمودھا و مقررات مر 

 آموزش متوسطھ پیروی کنند.  

مؤسسات می توانند باز باشند درصورتیکھ این کاربھ خاطرانجام آزمایشھای درسی و مھارت   •

ھای تمرینی کھ بصورت آنالین قابل اجرا نمی باشد و پیشرفت امورتعلیمی محصلین وابستھ  

 ھا باشد. بھ حضور درمحل آموزش است، یک امرضروری و تعیین کننده برای آن

     

 تنظیم شده   برنامھ ھا ی

و چھ    ھای خارج از خانھ چھ درفضای سربستھکلیھ ی برنامھ ھای تنظیم شده در مکان •

  می باشد، بھ استثنای گردھمایی ھا و مراسم ھای مذھبی درفضای بیرونی ممنوع 

و مراسم   غسل تعمید ع جنازه، تدفین وتشیی ھمچنین مراسم عروسی،  مذھبی،  -درمراکزعقیدتی 

 . (konfirmasjon)تأیید عھد دینیو  جشن بلوغ 



مذھبی برگزارمی شود وبرای اشتراک کنندگان جاھای   –دربرنامھ ھایی کھ درمراکزعقیدتی  •

نفرباشد.   20ثابت و ازپیش تعیین شده در نظر گرفتھ شده است تعداد افراد نمی تواند بیشتر از 

نازه یا مراسم تدفین مقررات ملی اعمال می  در مورد تعداد اشتراک کنندگان برای تشییع ج 

 گردد. 

اجرا کننده و   ننده بعالوه ی اشخاص دربرنامھ ھای آنالین حضورحداکثرپنج نفراشتراک ک  •

 دیگرپرسنل ضروری برای تولید برنامھ، مجازمی باشد.

 

 فعالیت ھای ورزشی و اوقات فراغت 

سال می تواند   20، ورزشی و اوقات فراغت برای اطفال و نوجوانان زیرفرھنگیفعالیتھای  •

بازباشد. برنامھ ریزی و سازماندھی کردن فعالیتھای ورزشی در محیطھای سربستھ برای  

سال و باالتر مجازنمی باشد. و این ممنوعیت شامل فعالیتھای اوقات فراغت مانند   20اشخاص 

نیزمی شود.  (ھم خوانی)، ھمنوازی وتیاتر ُکربھ گروه   تمرینات وامتحانات تنظیم شده مربوط

 بستھ برای ورزشکاران حرفوی مجازمی باشد. رینات برنامھ ریزی شده درفضای سر اما تم

، حوض ھای   (Spa)حوض ھای آب بازی، پارک ھای آبی، محلھای مربوط بھ خدمات آبگرم  •

، زطرف مکاتب ترتیب داده شدهکھ ا شابھ اینھا برای انجام شناآب بازی ھتل ھا ودیگرجاھای م

سال، شنا برای    20کورس ھا و تمرینات شنای سازماندھی شده برای اشخاص زیر

 برای بازپروری، توانمند سازی و درمان فردی بازمی باشد. ھمچنین    ورزشکاران حرفوی، و

 

 محل کار 

 دورکاری یا کارکردن ازخانھ برای کسانی کھ امکان آن را دارند اجباری است.    •

تا زمانی کھ دورکاری و انجام وظیفھ ازخانھ برای کارمندان قابل عمل می باشد، صاحب  

باید ثبوت داشتھ باشند کھ   ان آن را اجرایی کنند. صاحب کار انجام وظیفھ دارند کھ   انکار

مندان اطالع داده شده است. سفر و رفت و آمد  موضوع دورکاری و نحوه ی اجرای آن بھ کار

. با این حال شرط دورکاری و انجام  ک امر بھ شدت ضروری تلقی شود بھ محل کارباید ی

 وظیفھ ازخانھ شامل کسانی می شود کھ امکانات آن را دارند.  

 



 فروشگاه ھا و خدمات 

 دکان ھا می توانند باز باشند. فروشگاه ھا و  •

 زباشند.  ارایھ می شود مانند آرایشگاه ھا و مشابھ آن می توانند بادماتی کھ بصورت انفرادی خ •

 

 ) و ھتل ھا Barانت ھا، کافھ ھا، میکده ھا ( رستور

 . یھ ی نوشیدنی ھای الکلی ارا ممنوعیت  •

 

 کسب و کارھا، مشاغل و محل ھای ذیل می بایست بستھ باشند 

 ارایھ ی خدمات ذیل می توانند بازباشند:  سالن ھا وباشگاه ھای ورزش (جیم)، با این حال •

o   ھای خرد با   د سازی کھ بصورت فردی و یا درگروه تمرینات بازپروری، توانمن

 ارایھ می شود.  خود شخص برنامھ ریزی کنندهحضور

o  کرد.  عینم تمرین و درمان انفرادی کھ برای آن می توان ازقبل وقت مالقات 

 

، حوض ھای   (Spa)حوض ھای آب بازی، پارک ھای آبی، محلھای مربوط بھ خدمات آبگرم  •

ارایھ ی خدمات ذیل می   آب بازی ھتل ھا ودیگرجاھای مشابھ اینھا بستھ می شوند، با این حال

 توانند بازباشند:  

o کورس ھا و تمرینات شنای سازماندھی  انجام شنا کھ ازطرف مکاتب ترتیب داده شده ،

 سال و شنا برای ورزشکاران حرفوی.   20شده برای اشخاص زیر

o  ھای خرد با   ازی کھ بصورت فردی و یا درگروه د ستمرینات بازپروری، توانمن

 ارایھ می شود. ی کننده حضورخود شخص برنامھ ریز

o شناکرد و معین وان ازقبل وقت مالقات سایردرمان ھای انفرادی کھ برای آن می ت  

 بخشی ازآن برنامھ ی درمانی است.   (تمرینات داخل آب) 

اطفال و سالن  و بازی سرگرمی  ھای سرگرمی وبازی بینگو، مراکز  پارک ھای تفریحی، سالن  •

 مشابھ.  ولینگ و دیگرمکان ھایھای بو

 موزیم ھا.  •

 سینما، تیاتر،محل ھای برگزاری کنسرت ومراکزفرھنگی و سرگرمی مشابھ.  •



سرگرمی و یا   -  فرھنگیھایی کھ درآنجا برنامھ ھای عمومی و محل - دولتیسایرمکان ھای  •

 باعث تجمع افراد می شود.   سربستھ وط بھ اوقات فراغت درفضای فعالیتھای مرب

،  فرھنگیعمومی وجاھای دیگر کھ در آنجا فعالیتھای برنامھ ریزی شده - دولتی مکان ھای •

سال باز   20ورزشی و اوقات فراغت انجام می شود می تواند برای اطفال و نوجوانان زیر

رینات  رای بزرگساالن انجام می شود و تمبھمچنین فعالیت ھایی کھ درمحیط بیرونی باشد، 

و سربستھ برای ورزشکاران حرفوی، درصورتیکھ  برنامھ ریزی شده درفضای بیرونی 

 دراین مکان ھا ھیچگونھ فعالیت مربوط بھ اوقات فراغت برای سایرافراد انجام نگیرد.  

 

 ھا: توصیھ 

داشتھ باشد. تقاضا می شود کھ دیدارھا   نباید  مھمان در خانھ ی خود نفر  5بیشتراز  ھرشخص  •

 در فضای بیرون ازخانھ صورت گیرد. 

ضروری کاری،   ات نفرشود، بھ جزارتباط   10بیشتر از ی یک ھفتھ نباید در ط  ات تعداد ارتباط  •

 ارتباط با اعضای فامیل وارتباط با ھمگروه ھا درکودکستان ھا ومکاتب.  

ھ  شدن قرار دارند ویا در موقعیت ھایی ک  درمالقات با کسانی کھ درمعرض خطرباالی مریض  •

بھ نظر می رسد ( بطورمثال: فعالیت ھای جسمی با شدت  احتمال خطرسرایت عفونت باالتر 

 متررا رعایت کرد.   2باال، آوازخواندن یا فریاد کشیدن)  باید فاصلھ ی 

  د اجتناب کنید. سفر و رفت و آمد بھ محل کار باید یک امرازسفرھای غیرضروری بای  •

. با این وجود شرط دورکاری و انجام وظیفھ ازخانھ شامل اکثر افراد می  ضروری تلقی شود 

 شود. 

گان ساکن درھرکمون توصیھ می شود کھ از مراکزخرید وفروشگاه ھای کالن  ه بھ باشند  •

 محلی استفاده کنند.  

خودشان.  گان کمون می توانند بھ خانھ ھای تفریحی بروند، اما فقط با اعضای فامیل ه باشند  •

باید قبل از رفتن بھ آنجا، تمام سودا و خریدتان را ازکمون خودتان خریداری کنید. ازرفتن بھ  

رافراد زیاد در کمونی کھ خانھ  ، رستورانت ھا ویا مکان ھای مالقات با حضوھادکان

دیگران درپیست   تفریحی درآن قراردارد خودداری کنید. فاصلھ خود را با کوھستانی یا 

ید. بررسی کنید کھ درکمونی کھ خانھ  اسکی و درمکان ھای پیاده روی حفظ کن  اسکی، لفت 



را رعایت   تفریحی قراردارد کدام توصیھ ھا ومقررات اعمال می شود و آنھا کوھستانی یا 

 مالقات کننده خودداری کنید.  کنید. ازپذیرفتن مھمان و

 برای استفاده ازامکانات پیست ھای اسکی را ببینید.    FHIرھنمودھای 

       

باید اقدامات تکمیلی تروبیشتری برای استفاده از    ،والیتی امورکمون ھاکمون ھا و اداره   •

  فیصدی وسایل  50عمومی وضع کنند، بطورمثال می توان فقط ازظرفیت   ترانسپورت وسایل 

 استفاده کرد.  ترانسپورتی

اشخاصی کھ در معرض خطرباالی مریض شدن قراردارند ویا احتمال خطرفوت آنھا بھ دلیل   •

ابتال بھ ویروس کرونا باال می باشد، باید در حد امکان با کمترین میزان ارتباط یا تماس با  

 دیگران زندگی کنند.  

 

ارایھ می کنند ازجملھ آرایشگاه ھا باید اقدامات تکمیلی  یی کھ خدمات انفرادی کسب و کارھا •

مانند استفاده ازماسک را در شرایطی کھ امکان حفظ فاصلھ یک متری وجود ندارد  شدیدتر

کم کرده یا   ماس چھره بھ چھره وجود دارد را اعمال کنند. درغیرآن، خدماتی کھ درانجام آن ت

 بطورموقتی از لیست خدمات خود حذف نمایند.  

 
 تست و پیگیری ازافرادی کھ درتماس با فرد مبتال قرارداشتھ اند واعضای فامیل آنھا:  •

 
o   بھ افرادی کھ بھ دلیل تماس با فرد مبتال درقرنطینھ ھستند، توصیھ می شود کھ دربین

 زمان قرنطینھ تست بدھند.  7-10روزھای 

o  ھ فوراً بھ  ویروس جھش یافتھ ی کرونا ( کسانی ک   افراد مرتبط با شیوع ناگھانی

عنوان فرد درتماس با شخص مبتال تشخیص داده شوند)، ھم درزمان شروع قرنطینھ  

تست، آزمایش می   -PCR) با  7و ھم درزمان ختم قرنطینھ ( زودترین وقت روز

   شوند.  

o تا زمانی کھ جواب اولین    بوده اند  مبتال  افرادی کھ در تماس با شخص  اعضای فامیل

طینھ باشند. این امرمربوط  درقرنترس قرارگیرد، باید فرد مورد نظردردس PCR-تست 

 ویروس نوع انگلیسی می شود.    بھ شیوع ناگھانی

 



 وظیفھ استفاده از ماسک 

ھنگامی کھ امکان حفظ حداقل فاصلھ یک مترنیست، البتھ بھ غیراززمان عبورومرورکوتاه   •

اکزخرید،  عمومی مرازکناردیگران بھ جزاعضای فامیل، باید درفروشگاه ھا، فضاھای  

  ترانسپورت وسایل  غذا، مراکزعقیدتی و مذھبی،    ارایھ مکان ھای فروش ورستورانت ھا و

،  فرھنگیاکزی کھ درآنجا فعالیت ھای محل ھا ومرعمومی، فضاھای داخلی ایستگاه ھا،  

 ورزشی و برنامھ ھای اوقات فراغت انجام می شود از ماسک استفاده شود. 

باید ازماسک استفاده کنند. قبل ازسوار شدن درتاکسی باید مسافران  مسافران درداخل تاکسی  •

ماسک را بپوشند، و پیش ازخاتمھ سفر و پایین شدن ازتاکسی نباید ماسک را از صورت  

یورھم مؤظف بھ استفاده ازماسک می  ھ مسافر درداخل تاکسی ھست دربردارند. و تا زمانی ک 

 باشد.   

اقل یک متر بین کارمندان وافراد مالقات کننده امکان  درجاھایی کھ رعایت حفظ فاصلھ حد  •

ندارد، کارمندان نیزموظف ھستند کھ ازماسک استفاده کنند. اما درمکان ھایی کھ درآنجا  

براساس رھنمودھای انستیتوت ملی صحت عامھ دیگراقدامات کنترل شیوع عفونت مانند  

ی جدا کننده وموارد مشابھ  استفاده ازمحافظ شفاف پالستیکی پوشاننده صورت، دیواره 

 بکاررفتھ است استفاده ازماسک برای کارمندان ضروری نمی باشد.      

سال و کسانی کھ بھ دالیل طبی یا علل دیگرنمی   12وظیفھ استفاده از ماسک شامل اطفال زیر •

 توانند ازآن استفاده کنند نمی شود.  

عفونت رھنمودھا و مقررات  د برمبنای وضعیت محلی میزان سرایت  تمام کمون ھا می توانن

سختگیرانھ تری وضع کنند. بھ ھمین خاطرمھم است پیگیری کنیم کھ چھ نوع توصیھ ھا و مقرراتی  

 . درکمون محل زندگی مان اعمال می شود 

 

 ): 5Cفصل  19 آیین نامھ کووید تنظیم شده براساس  ( سطح اقدامات نسبتاً باال،  Cسطح اقدامات  

 کودکستان ھا، مکاتب، پوھنتونھا، مؤسسات تحصیالت عالی و مکاتب فنی و حرفوی 

سطح اقدامات برای مکاتب و کودکستانھا با عالمھ ی رنگ زرد بر  ، سایرمناطق کشور  انند م •

  میزان وضعیت  بررسی ھای محلی باید برمبنای اساس مدل چراغ ترافیکی اعمال می شود. 

  دار صالحیت    مربوطھ مانند مراجع انجام گیرد، این بدان معناست کھ کمون عفونت سرایت 

می   ،با توجھ بھ ارزیابی ھای تخصصی در جاھایی کھ ضرورت ھست   ،عفونت شیوع کنترل 



درصورتیکھ   تواند فیصلھ کند کھ سطح اقدامات بھ مرحلھ سرخ تغییرنماید. با این وجود 

ارایھ  درمورد سطح اقدامات سرخ  ولت توصیھ ھای ملیممکن است کھ د  شرایط ایجاب نماید 

 کند.  

 ، آموزش دوره ابتداییھ و مکاتب حرفوی وھنتون ھا، مؤسسات تحصیالت عالی، پ  ھا ی فضا •

متوسطھ بزرگساالن، و بزرگساالنی کھ مطابق قانون آموزش دوره جامع مقدماتی و قانون  

ای تحت نظرانجمن دانشجویی و  ادغام آموزش دریافت می کنند بعالوه ی فعالیت کورس ھ

  - مرکزدانشھای تکمیلی برای تمام محصلین و شاگردان بستھ می باشد.  با این وجود کتابخانھ

ازقوانین  کارمندان از سوی دیگر  ھا و سالن ھای مطالعھ در این مکانھا می توانند باز باشند.

و   نالین . تدریس آپیروی می کنند موجود وضعیت   مربوط بھ شرایط کاری مطابق

 انجام می شود.   غیرحضوری

قانون حق انتخاب آزاد مکاتب (ھدف در اینجا   6Aھای مکاتب تایید شده بر اساس فصل فضا •

مکاتب غیردولتی است) نباید برای شاگردان بستھ باشند. مکاتب شبانھ روزی باید از  

  (Folkehøyskoler)رھنمودھا و مقررات مربوط بھ مؤسسات تحصیالت عالی مردمی  

پیروی کنند، درحالیکھ مکاتب غیرشبانھ روزی باید ازرھنمودھا و مقررات مربوط بھ دوره  

 آموزش متوسطھ پیروی کنند.  

  ازشرط تعطیل شدن  مؤسسات تحصیالت عالی و مکاتب حرفوی می توانند وھنتون ھا،  پ •

حفظ پیشرفت تحصیلی وتعلیمی   بھ دلیل شوند، درصورتیکھ دسترسی بھ محل تحصیل استثنا 

ن برگزاری آنالین آنھا  انجام آزمایش ھا و مھارتھای آموزشی کھ امکا محصلین وھمچنین 

 ممکن نیست ضروری باشد. 

 نفر مجاز است.  10ھای خرد تا حداکثر تدریس بھ حالت عادی و معمول درگروه  •

 

 ی تنظیم شده برنامھ ھا 

 مقررات ملی اعمال می شود.  تنظیم شده ی برای  انجام برنامھ ھا •

 

 فعالیت ھای ورزشی و اوقات فراغت 

سال می تواند   20ی، ورزشی و اوقات فراغت برای اطفال و نوجوانان زیرفرھنگفعالیتھای  •

بازباشد. برنامھ ریزی و سازماندھی کردن فعالیتھای ورزشی در محیطھای سربستھ برای  



ت فراغت مانند  سال و باالتر مجازنمی باشد. و این ممنوعیت شامل فعالیتھای اوقا 20اشخاص 

نیزمی شود.  (ھم خوانی)، ھمنوازی وتیاتر ُکرتمرینات وامتحانات تنظیم شده مربوط بھ گروه 

 اما تمرینات برنامھ ریزی شده درفضای سر بستھ برای ورزشکاران حرفوی مجازمی باشد. 

، حوض ھای   (Spa)حوض ھای آب بازی، پارک ھای آبی، محلھای مربوط بھ خدمات آبگرم  •

شابھ اینھا برای انجام شنا کھ ازطرف مکاتب ترتیب داده تل ھا ودیگرجاھای مآب بازی ھ

برای   سال،  20خاص زیر، کورس ھا و تمرینات شنای سازماندھی شده برای اششده

 برای بازپروری، توانمند سازی و درمان فردی بازمی باشد. ھمچنین  ورزشکاران حرفوی، و

 

 محل کار 

 دورکاری یا کارکردن ازخانھ برای کسانی کھ امکان آن را دارند اجباری است.    •

تا زمانی کھ دورکاری و انجام وظیفھ ازخانھ برای کارمندان قابل عمل می باشد، صاحب  

باید ثبوت داشتھ باشند کھ   ان آن را اجرایی کنند. صاحب کار انجام وظیفھ دارند کھ   انکار

مندان اطالع داده شده است. سفر و رفت و آمد  جرای آن بھ کارموضوع دورکاری و نحوه ی ا

. با این حال شرط دورکاری و انجام وظیفھ  بھ محل کارباید یک امر ضروری تلقی شود 

 آن را دارند.  ازخانھ شامل کسانی می شود کھ امکانات 

 

 فروشگاه ھا و خدمات 

 دکان ھا می توانند باز باشند. فروشگاه ھا و  •

 ارایھ می شود مانند آرایشگاه ھا و مشابھ آن می توانند بازباشند.  دماتی کھ بصورت انفرادی خ •

 

 ) و ھتل ھا Barانت ھا، کافھ ھا، میکده ھا ( رستور

 ارایھ ی نوشیدنی ھای الکلی ممنوع است، درغیرآن مقررات ملی اعمال می شود.   •

 

 کسب و کارھا، مشاغل و محل ھای ذیل می بایست بستھ باشند 

 ارایھ ی خدمات ذیل می توانند بازباشند:  سالن ھا وباشگاه ھای ورزش (جیم)، با این حال •



o د. ارایھ خدمات برای اشخاصی کھ باشنده ی ھمان کمون ھستن 

o   ھای خرد با   د سازی کھ بصورت فردی و یا درگروه تمرینات بازپروری، توانمن

 ارایھ می شود.  ی کنندهحضورخود شخص برنامھ ریز

o  کرد.  معینتمرین و درمان انفرادی کھ برای آن می توان ازقبل وقت مالقات 

 

حوض ھای  ،  (Spa)حوض ھای آب بازی، پارک ھای آبی، محلھای مربوط بھ خدمات آبگرم  •

ارایھ ی خدمات ذیل می   آب بازی ھتل ھا ودیگرجاھای مشابھ اینھا بستھ می شوند، با این حال

 توانند بازباشند:  

o کورس ھا و تمرینات شنای  انجام شنا کھ از طرف مکاتب ترتیب داده شده ،

 سال و شنا برای ورزشکاران حرفوی.  20سازماندھی شده برای اشخاص زیر

o   ھای خرد با   د سازی کھ بصورت فردی و یا درگروه بازپروری، توانمن تمرینات

 ارایھ می شود. ی کننده حضورخود شخص برنامھ ریز

o شنا  کرد و  معین وان ازقبل وقت مالقات سایردرمان ھای انفرادی کھ برای آن می ت

 بخشی ازآن برنامھ ی درمانی است.  (تمرینات داخل آب) 

اطفال و سالن  و بازی سرگرمی  رمی وبازی بینگو، مراکزھای سرگ  پارک ھای تفریحی، سالن  •

 مشابھ.  ولینگ و دیگرمکان ھایھای بو

 موزیم ھا.  •

 سینما، تیاتر،محل ھای برگزاری کنسرت ومراکزفرھنگی و سرگرمی مشابھ.  •

سرگرمی و یا   -  فرھنگیھایی کھ درآنجا برنامھ ھای عمومی و محل - دولتیسایرمکان ھای  •

 باعث تجمع افراد می شود.   سربستھ قات فراغت درفضای وط بھ اوفعالیتھای مرب

،  فرھنگیعمومی وجاھای دیگر کھ در آنجا فعالیتھای برنامھ ریزی شده - دولتی مکان ھای •

سال باز   20ورزشی و اوقات فراغت انجام می شود می تواند برای اطفال و نوجوانان زیر

رینات  برای بزرگساالن انجام می شود و تمھمچنین فعالیت ھایی کھ درمحیط بیرونی باشد، 

و سربستھ برای ورزشکاران حرفوی، درصورتیکھ  برنامھ ریزی شده درفضای بیرونی 

 لیت مربوط بھ اوقات فراغت برای سایرافراد انجام نگیرد. دراین مکان ھا ھیچگونھ فعا

 

 



 ھا: توصیھ 

داشتھ باشد. تقاضا می شود کھ دیدارھا   نباید  مھمان در خانھ ی خود نفر  5بیشتراز  ھرشخص  •

 در فضای بیرون ازخانھ صورت گیرد. 

درمالقات با کسانی کھ درمعرض خطرباالی مریض شدن قرار دارند ویا در موقعیت ھایی کھ   •

احتمال خطر سرایت عفونت باالتر بھ نظر می رسد ( بطورمثال: فعالیت ھای جسمی با شدت  

 متررا رعایت کرد.   2باال، آوازخواندن یا فریاد کشیدن)  باید فاصلھ ی 

باید اجتناب کنید. سفر و رفت و آمد بھ محل کار باید یک    ازسفرھای غیرضروری  •

اری و انجام وظیفھ ازخانھ شامل اکثر افراد  . با این وجود شرط دورک امرضروری تلقی شود 

 می شود. 

گان ساکن درھرکمون توصیھ می شود کھ از مراکزخرید وفروشگاه ھای کالن  ه بھ باشند  •

 محلی استفاده کنند.  

گان کمون می توانند بھ خانھ ھای تفریحی بروند، اما فقط با اعضای فامیل خودشان.  ه باشند  •

باید قبل از رفتن بھ آنجا، تمام سودا و خریدتان را ازکمون خودتان خریداری کنید. ازرفتن بھ  

رافراد زیاد در کمونی کھ خانھ  ، رستورانت ھا ویا مکان ھای مالقات با حضوھادکان

دیگران درپیست   درآن قراردارد خودداری کنید. فاصلھ خود را با  تفریحیکوھستانی یا 

ید. بررسی کنید کھ درکمونی کھ خانھ  اسکی و درمکان ھای پیاده روی حفظ کن اسکی، لفت 

تفریحی قراردارد کدام توصیھ ھا ومقررات اعمال می شود و آنھا را رعایت  کوھستانی یا 

 داری کنید.  مالقات کننده خود نید. ازپذیرفتن مھمان و ک

 برای استفاده ازامکانات پیست ھای اسکی را ببینید.    FHIرھنمودھای 

       

باید اقدامات تکمیلی تروبیشتری برای استفاده از    ،والیتی امورکمون ھا  ی  کمون ھا و اداره •

فیصدی وسایل   50عمومی وضع کنند، بطورمثال می توان فقط ازظرفیت   ترانسپورت وسایل 

 استفاده کرد.  ترانسپورتی

 

 وظیفھ استفاده از ماسک 

ھنگامی کھ امکان حفظ حداقل فاصلھ یک مترنیست، البتھ بھ غیراززمان عبورومرورکوتاه   •

د،  اکزخریازکناردیگران بھ جزاعضای فامیل، باید درفروشگاه ھا، فضاھای عمومی مر



  ترانسپورت وسایل  غذا، مراکزعقیدتی و مذھبی،   ارایھ  مکان ھای فروش و  رستورانت ھا و

،  اکزی کھ درآنجا فعالیت ھای کلتوریمحل ھا ومرعمومی، فضاھای داخلی ایستگاه ھا،  

 ورزشی و برنامھ ھای اوقات فراغت انجام می شود از ماسک استفاده شود. 

ستفاده کنند. قبل ازسوار شدن درتاکسی باید مسافران  مسافران درداخل تاکسی باید ازماسک ا •

ماسک را بپوشند، و پیش ازخاتمھ سفر و پایین شدن ازتاکسی نباید ماسک را از صورت  

یورھم مؤظف بھ استفاده ازماسک می  ھ مسافر درداخل تاکسی ھست دربردارند. و تا زمانی ک 

 باشد.   

درجاھایی کھ رعایت حفظ فاصلھ حداقل یک متر بین کارمندان وافراد مالقات کننده امکان   •

ندارد، کارمندان نیزموظف ھستند کھ ازماسک استفاده کنند. اما درمکان ھایی کھ درآنجا  

براساس رھنمودھای انستیتوت ملی صحت عامھ دیگراقدامات کنترل شیوع عفونت مانند  

الستیکی پوشاننده صورت، دیواره ی جدا کننده وموارد مشابھ  استفاده ازمحافظ شفاف پ

 بکاررفتھ است استفاده ازماسک برای کارمندان ضروری نمی باشد.      

سال و کسانی کھ بھ دالیل طبی یا علل دیگرنمی   12وظیفھ استفاده از ماسک شامل اطفال زیر •

 توانند ازآن استفاده کنند نمی شود.  

عفونت رھنمودھا و مقررات    د برمبنای وضعیت محلی میزان سرایت نتمام کمون ھا می توان 

سختگیرانھ تری وضع کنند. بھ ھمین خاطرمھم است پیگیری کنیم کھ چھ نوع توصیھ ھا و مقرراتی  

 . درکمون محل زندگی مان اعمال می شود 

 

 

ام اقدامات   چھ می شود زمانی کھ یک شیوع ناگھانی منطقھ ای رخ می دھد، و دولت باید درمورد انج
 فیصلھ کند؟  

  ،  با کمون ھای مربوطھ و والی والیت ت عامھ پس ازگفتگو انستیتوت ملی صحریاست صحت عامھ و  

کمون ھا باید اقدامات الزم را وضع کنند، واین اقدامات در  م یک ازکدا کھ  بھ دولت پیشنھاد می کند 

 کدام سطح قرارگیرند. 

تنظیم شده است.    5Cو  5A ،5Bفصل  19سطح اقدامات بر اساس مقررات و آیین نامھ ی کووید 

 . ،آیین نامھ تنظیم نشده است  کھ دراین نیزارایھ می شود   ی ھمچنین توصیھ ھای



 بعضی از   جود اینکھباعث شود با و  ممکن است شرایط محلی خاصی وجود داشتھ باشد کھ 

   ، مقررات وتوصیھ ھای سختگیرانھ تری ھم این تصمیمات شده اند  شامل یی کھ کمون ھا  

درآیین نامھ  ھمراه با سطح اقدامات مختلف یک مجموعھ ازرھنمودھا نیزوجود دارد کھ درنظربگیرند. 

 تنظیم نشده اند.  

اما   اتخاذ کنند کھ اقدمات دولت را تقویت کند. می توانند آیین نامھ ی محلی  اگرکمون ھا بخواھند،

ن اقدامات سختگیرانھ را ندارند. بستھ بھ  آسان ترکرد درمورد  امکان تصمیم گیری  ازسوی دیگر آنھا

دولت می تواند فیصلھ کند کھ بطورمثال   ،شیوع ناگھانی عفونت  و  وضعیت سرایت  میزان پیشرفت 

 برود.   Cبھ سطح اقدامات    Aیک کمون بعد ازمدتی ازسطح اقدامات 

 Nordre Folloعفونت در ازشیوع ناگھانی  یمثال

جنوری دچارشیوع ناگھانی عفونت از   22 -24خصتی آخرھفتھ تاریخ درر Nordre Folloکمون   

ازطریق   را آن  دیگرنمی توانست کھ  ،ویروس جھش یافتھ انگلیسی شد   (سرایت کننده)نوع بسیارمسری

دریکپارچگی   Nordre Folloمرتبط بھ خارج ازکشورردیابی کرد. کمون موارد شناختھ شده 

  قراردارد، کھ بھ ھمین دلیل نیازشدید برای داشتن) Follo) و فُولو( Osloبا منطقھ اسلو (نزدیک بسیار 

 بسیاری ازکمون ھا بوجود آمد.   اقدامات سخت وھماھنگ بین

توافق شد   ،ی صحت عامھ و والی والیت ریاست صحت عامھ، انستیتوت مل  پس ازجلسھ بین کمون ھا،

انست  راه حل دیگرمی توبرای کمون ھا اتخاذ کند.   و جمعی  دولت می بایست یک فیصلھ اساسیکھ 

  25 باید   ھانی عفونت قرار داشتند،تحت تأثیرمسقیم یا غیرمستقیم شیوع ناگی کھ کمون 25 این باشد،

برای جلوگیری ازعواقب ناگواراقدامات با یکدیگر   و  تخاذ،نوع آیین نامھ و توصیھ ھای مختلف محلی ا 

  اطالع رسانی در مورد این و انجام این کارچندین روزدربرمی گرفت  ھماھنگی می کردند.  متفاوت 

   اقدامات را بھ شھروندان بسیارمشکل می کرد.  

 Nordre Follo  اقدامات  رار دارند ازبینپارچگی بسیار نزدیک با یکدیگر قکمون دیگرکھ در یک  9و  

کمون ھا   ن درنواحی اطراف ایکھ دیگرکمون  15 .را دریافت کرده بودند  A، سطح اقدامات  مختلف

 .  را دریافت کرده بودند  Bقرارداشتند، ازبین اقدامات مختلف، سطح اقدامات  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 


