حکومت اقدامات وقایوی منطقوی را در چندین
شاروالی اتخاذ می کند
حکومت برای بطی و محدود نمودن گسترش اومیکرون ،در اوسلو و چندین شاروالی های
ویکن و اینالنده ،تدابیر و اقدامات وقایوی منطقوی را اتخاذ می نماید
نخست وزیر ،یوناس گار ستوره میگوید :هدف ما کنترول بر پاندمی کرونا است .ما باید در شاروالی هایی که احتمالا
تحت تاثیر شیوع نوع اومیکرون قرار داشته باشند ،از ظرفیت های خدمات صحی محافظت کنیم .مهم است که ما در
این مناطق تماس ها و رفت و آمد میان مردم را محدود نماییم ،اما ما در عین حال نمیخواهیم که محدودیت های غیر
ضروری را بر زنده گی مردم وضع کنیم .حکومت در صورت لزوم تدابیر و اقدامات لزم را اتخاذ خواهد کرد.
نوع اومیکرون ویروس کرونا در یک مهمانی کریسمس در اوسلو در چندین شخص تائید شده است .در مهمانی متذکره
باشنده گان اوسلو و شاروالی های همجوار آن اشتراک داشتند .عالوه بر این ،نوع اومیکرون ویروس کرونا در
اویاگاردن و در عده یی از مسافرینی که از افریقای جنوبی به ناروی مسافرت نموده اند نیز تائید شده است.

سریعتر پخش می شود
انستیتوت صحت عامه معتقد است که شیوع مربوط به این مهمانی نشان می دهد که اومیکرون به گونۀ سریع گسترش
میکند و ممکن است واکسیناسیون تاثیر کم بر گسترش آن دارد .تا اکنون ما به این نتیجه نرسیده ایم که آیا نوع
اومیکرون منجر به مریضی جدی می شود و یا خیر .واکسین ها احتمالا در برابر امراض محافظت میکنند ولی میزان
این محافظت مشخص نیست.
وزیر صحت عامه و خدمات مراقبتی ،انگویل شیرکول می گوید :ما به معلومات و تجارت بیشتر نیاز داریم .ما
میخواهیم که با اتخاذ تدابیر و اقدامات منطقوی ،گسترش اومیکرون را الی واکسین شدن افراد بیشتر مسن بطی نماییم.
عالوه بر این ،عفونت در سراسر کشور و بخصوص در اوسلو و ویکن در حال افزایش است .این اقدامات گسترش
عمومی عفونت را نیز محدود خواهد کرد .تدابیر و اقدامات منطقوی در شاروالی هایی اتخاذ می شوند که تحت تاثیر
شیوع نوع اومیکرون ویروس قرار دارند و در آنها خدمات صحی تحت فشار زیاد می باشد .شاروالی های متعلق به
حوزۀ شفاخانه اکشهوس شامل شاروالی های متذکزه می باشند.
باشنده گان این شاروالی ها میان محل کار و زنده گی رفت و آمد زیاد میکنند.

تدابیر و اقدامات ذیل در شاروالی های برگزیده شده اتخاذ میگردد:
•

در صورتی که در مغازه ها ،فروشگاه ها ،رستورانت ها ،ترانسپورت عامه ،ترمینل های داخلی و تکسی ها
رعایت فاصلۀ حد اقل یک متر ممکن نباشد ،استفاده از ماسک اجباری است .اطفال زیر سن  ۱۲سال و
اشخاصی که به اساس دلیل صحی نمیتوانند از ماسک استفاده کنند ،مکلف به استفاده از ماسک نمیباشند.
همچنان توصیه می شود که در جاهای پرازدحامی که در آنها رعایت فاصله ممکن نباشد ،باید از ماسک
استفاده شود ،مثالا وقتیکه بعد از پایان مراسم و محافل تعداد زیاد مردم همزمان جامپر های خود را میگیرند و
یا هم در هنگام خارج شدن از ستادیوم فوتبال .اگر در یک چوکی مشخص نشسته باشید ،مکلف نیستید که از
ماسک استفاده کنید.

•

کارفرمایان مکلف اند که زمینه کار از خانه را در تمام هفته و یا هم چند روز در هفته برای کارمندان
خویش مهیا سازد ،به شرط این که این امر بر ارائه خدمات مهم و حیاتی تاثیر منفی نداشته باشد .مثالا
کارمندان بتوانند که وظایف خویش را  ۵۰در صد از خانه انجام دهند.

•

در محافل و مراسم رسمی که در داخل برگزار میگردد ،الی  ۱۰۰نفر اشتراک کرده میتواند.

•

رستورانت ها و برگزارکننده گان مراسم مکلف اند که مهمانان را به منظور ردیابی عفونت ثبت و راجستر
کنند.

•

رستورانت ها و بار هایی که اجازه فروش مشروبات الکولی دارند باید مشروبات الکولی را به مهمانان در
جاهای نشتسن آنها سرو کنند.

•

رستورانت هایی که اجازه فروش مشروبات الکولی دارند ،باید برای همه مهمانان جاهای مشخص نشستن
داشته باشند.

•

در مراسم و گردهمایی های که در داخل برگزار می گردند و اشتراک کننده گان برای نشستن جاهای مشخص
نداشته باشند ،الی  ۶۰۰نفر (در گروپ های  ۲۰۰نفری) اشتراک کرده میتوانند.

شاروالی های ذیل در مقررات اقدامات منطقوی شامل میباشند:
•

اوسلو

•

اسکر

•

باروم

•

گرووه

•

کونگسوینگر

•

نور -اودال

•

سور -اودال

•

ایدسکوگ

•

هوردال

•

نانه ستاد

•

اولنساکر

•

یردروم

•

نیس

•

لورنسکوگ

•

لیلستروم

•

رالنگین

•

اورسکوگ هولند

•

اینه باک

•

نوردره فولو

•

اوس

•

نیسودن

•

فروگن

این اقدامات منطقوی از نیمۀ شب شنبه ،سوم ماه دسامبر نافذ و در قدم اول برای مدت  ۱۴روز ادامه خواهد داشت.

