
الحكومة تفرض تدابیر إقلیمیة لمكافحة العدوى في عدة 
 بلدیات 

 
تفرض الحكومة النرویجیة حزمة من التدابیر اإلقلیمیة في أوسلو وعدد من البلدیات في محافظتي  

 . یكرونإلبطاء انتشار المتحور الفیروسي الجدید، أوم Innlandetوإنالندا  Vikenفیكین 
 

حمایة القدرة   یتعین علیناو. غار ستوره، إن ھدفنا ھو الحفاظ على السیطرة على الجائحة ساقال رئیس الوزراء، یون
 تحركمن المھم أن ن تفشي لمتحور أومیكرون.ال ة عابیة للخدمات الصحیة في البلدیات التي قد تكون متضررة من حالاالستی

على حیاة  یةفرض قیود غیر ضرور فيال نرغب في الوقت ذاتھ . وفي ھذه المناطق تنقل سریعًا للحد من المخالطة وال
إجراءات أكثر صرامة إذا لزم األمر. الحكومة ستتخذ ، ولكنالمواطنین  

 
.  المجید على صلة بإحدى حفالت ما قبل عید المیالد ،لقد ثبت ظھور حالة تفشي كبیرة لمتحور أومیكرون في أوسلو

وشارك في ھذه الحفلة أشخاص من أوسلو والبلدیات المحیطة بالعاصمة، باإلضافة إلى ذلك فقد ثبتت حاالت إصابة 
سافرین الذین جاؤوا إلى النرویج من منطقة وبین بعض الم ،Øygardenبمتحور أومیكرون في منطقة أویغاردین 

  جنوب القارة اإلفریقیة. 
 

سریع االنتشار   
أن متحور أومیكرون لدیھ قدرة كبیرة   ظھربالحفلة تُ  ة المعھد الوطني للصحة العامة أن حالة التفشي الكبیرة ذات الصلیرى 

لم یتضح بعد ما إذا كانت اإلصابة  أقل.  قد تكون عدوى ھذا المتحورفعالیة اللقاح ضد انتشار  كما أن ،على االنتشار
من المرجح أن اللقاحات توفر حمایة ضد اإلصابة بمرض خطیر، ولكننا  وبمتحور أومیكرون تسبب مرًضا أكثر خطورة. 

   غیر متأكدین من درجة الحمایة.
 

مزید من المعرفة والبیانات، غیر أن التدابیر اإلقلیمیة بحاجة لزیرة الصحة وخدمات الرعایة، إنغفیلد شركول، إننا وقالت 
وإلى أن نكتسب المزید من المعرفة   ،عدد أكبر من كبار السنم ستساھم في إبطاء انتشار متحور أومیكرون حتى یتم تطعی

حول ھذا المتحور. باإلضافة إلى ذلك، فھناك زیادة في انتشار العدوى في البالد بشكل عام، وعلى وجھ الخصوص في  
.   نتشار العدوى بشكل عامن، وستساعد ھذه التدابیر أیًضا في الحد من ایأوسلو وفیك  

 
في المناطق كذلك و ،سیجري تطبیق التدابیر اإلقلیمیة في البلدیات المتضررة من حالة التفشي الحالیة بمتحور أومیكرون

الخدمات الصحیة من أعباء كبیرة. وتشمل ھذه اإلجراءات البلدیات التابعة إلى مستشفى أكیرشوس   التي تعاني فیھا
من نفس منطقة السكن  تبر العدید من ھذه البلدیات جزءً ، حیث تع Akershus universitetssykehusالجامعي 
  .بین ھذه المناطق تھناك الكثیر من التنقالذلك فكوبؤرة التفشي، التي ظھرت فیھا والعمل 

 
 نفرض التدابیر التالیة من خالل إصدار الئحة تشریعیة في عدد من البلدیات:  

 
إلزام بارتداء الكمامة عند تعذر الحفاظ على مسافة المتر في المحالت والمراكز التجاریة والمطاعم والمقاھي   •

والحانات والمواصالت العامة وفي داخل المحطات وفي سیارات األجرة. ال ینطبق اإللزام بارتداء الكمامة على  
ال یمكنھم استخدام الكمامة لدواعي طبیة أو عاًما أو األشخاص الذین  12الذین تقل أعمارھم عن   األطفال

في األماكن المزدحمة والتي یتعذر فیھا الحفاظ على مسافة آمنة ألسباب أخرى. یُوصى أیضا باستخدام الكمامة 
من اآلخرین، على سبیل المثال بعد االنتھاء من حضور مناسبة ما والذھاب إلحضار المعطف من حجرة حفظ 



أثناء  ال یسري واجب استخدام الكمامة  أو عند مغادرة ملعب كرة قدم. ثیر من الناسحیث یتواجد الك المالبس
 جلوس المرء في مكان محدد وثابت أو على الطاولة في المطعم. 

عملھم من المنزل طوال األسبوع أو أجزاء منھ إذا كان ذلك  لبأن تقوم أماكن العمل بترتیب أداء الموظفین  لزاماإل •
. ویمكن ترتیب ھذا األمر على سبیل المثال عن طریق  لسلب على الخدمات المھمة والضروریةممكنًا وال یؤثر با

 عمل الموظفین من المنزل نصف الوقت. 
شخص في الفعالیات الخاصة التي تجري في الداخل في األماكن العامة أو في   100مشاركة ما ال یزید عن  •

 األماكن المستأجرة أو المستعارة. 
كتشاف بتسجیل بیانات الضیوف حتى یتسنى إخطارھم في حال ا  والمناسبات إلزام المطاعم ومنظمي الفعالیات  •

 عدوى.  
التي لدیھا  والفعالیات والمناسبات اشتراط تقدیم المشروبات الكحولیة على الطاولة بالنسبة للمطاعم والحانات •

 ات الكحولیة. ترخیص تقدیم المشروب
اشتراط تخصیص أماكن جلوس لجمیع الضیوف في المطاعم والحانات التي لدیھا ترخیص تقدیم المشروبات   •

 الكحولیة. 
شخص) في  200شخص (یتم تقسیمھم على مجموعات تتكون كل واحدة من  600ال یزید عن  ما مشاركة •

 الفعالیات التي تجري في الداخل بدون أمكان محددة وثابتة.  

 
 تشمل الالئحة المتعلقة بالتدابیر اإلقلیمیة البلدیات التالیة:  

 أوسلو  •
  Asker أسكر •
  Bærum باروم •
   Grueغروا  •
 Kongsvingerنغر ی كونغسف •
   Nord-Odalأودال -دنور •
   Sør-Odalأودال -سور •
   Eidskogأیدسكوغ  •
   Hurdalھوردال  •
  Nannestad نانستاد •
  Ullensaker أولنساكیر •
  Gjerdrumیاردروم  •
   Nesنیس  •
  Lørenskog لوررنسكوغ •
  Lillestrøm لیلستروم •
  Rælingen رالنغین •
   Aurskog-Hølandھوالند -أورسكوغ •
  Enebakk نیباكإ •
 Nordre Follo فوللو نوردرى •
    Ås أوص •
 Nesoddenنیسودین  •
   Frognفروغن   •
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