
محتوى "مرحلة الحیاة الیومیة الطبیعیة مع زیادة  
 التأھب" 

 

تقدم الحكومة النرویجیة اآلن المزید من التفاصیل حول ما الذي تنطوي علیھ مرحلة "الحیاة  
الیومیة الطبیعیة مع زیادة التأھب". لن یكون للجائحة تأثیر كبیر على الحیاة الیومیة للمواطنین  

في وقت لحكومة مع زیادة التأھب". ستعود ا الطبیعیة االنتقال إلى مرحلة "الحیاة الیومیةعند 
  الطبیعیة مع زیادة التأھب".  الیومیة متي یمكننا االنتقال إلى مرحلة "الحیاةإلى  الحق

 
على النطاق الوطني عند العودة إلى   االمعمول بھ تدابیرقال وزیر الصحة وخدمات الرعایة، بنت ھوي "ستختفي معظم ال

من اآلخرین وكذلك القیود الخاصة بالفعالیات والتجمعات.   آمنة الحیاة الطبیعیة. سیتم إلغاء متطلبات الحفاظ على مسافة
وستختفي المتطلبات الخاصة بوقف استقبال المزید من الزبائن وشروط أمكان الجلوس في المطاعم. ومع ذلك، فسیتعین 

واصلة الحفاظ على نظافة الیدین والبقاء في المنزل عند المرض". علینا م  
 

  .19-طبیعیة مع زیادة التأھب" بمتطلبات الخضوع للعزل عند اإلصابة بكوفیدالیومیة الحیاة السنواصل العمل في مرحلة " 

یما یخص مكافحة العدوى في المدارس وریاض األطفال في  سیكون نموذج إشارة المرور ھو الركیزة التي نستند علیھا ف
 مرحلة "الحیاة الیومیة الطبیعیة مع زیادة التأھب"، على األقل لفترة انتقالیة. 

 
غیرھا من  سیظل لدینا نصائح وتوصیات بشأن مكافحة العدوى، ولكنھا ستكون مشابھة للتوصیات العامة التي تنطبق على 

لجھاز التنفسي. ستواصل الحكومة العمل بالتعاون مع مدیریة الصحة والمعھد الوطني للصحة العامة على  ا أمراض عدوى 
طبیعیة مع زیادة التأھب".  الیومیة الیاة حالتحدید وتوضیح النصائح التي ستنطبق في مرحلة "   

 
 

 تسھیالت عند الدخول للبالد 

  األجانبستقوم الحكومة عند االنتقال إلى مرحلة "الحیاة الیومیة الطبیعیة مع زیادة التأھب" بإلغاء القاعدة التي تعیق دخول 
ل المصنفة باللون البنفسجي  ال تندرج تحت ما یسمي الدو التي إلى النرویج. االستثناء ھو المواطنون من دول القائمة الثالثة

ضة. وھي عبارة عن مجموعة من الدول والمناطق المدرجة في قائمة الدول الثالثة التي أقرھا  ذات معدالت العدوى المنخف
معدالت العدوى فیھا. انخفاض االتحاد األوروبي والتي تخضع لقواعد دخول أقل صرامة بسبب   

 



االلتزام بھا عند  التدابیر التي یجب على المسافرین وأضاف الوزیر ھوي "ال تعني ھذه التسھیالت أننا سنلغي جمیع  
الدخول.    على قواعدالوصول إلى النرویج كإجراء االختبار والخضوع للحجر الصحي، ولكننا سنقدم بعض التسھیالت  

اكتشاف العدوى القادمة من الخارج".  منستجري عملیة تخفیف القیود في ھذا المجال تحت رقابة دقیقة حتى نتمكن   

ستعود الحكومة في وقت الحق إلى قواعد إجراء االختبار والحجر الصحي التي سیتم تطبیقھا عند االنتقال إلى مرحلة  
 "الحیاة الیومیة الطبیعیة مع زیادة التأھب". 

 

 من إحكام السیطرة إلى التأھب

لتأھب" من استراتیجیة إحكام السیطرة عند البدء في مرحلة "الحیاة الیومیة الطبیعیة مع زیادة اتنتقل الحكومة النرویجیة 
 إلى استراتیجیة التأھب.  

"ستراقب السلطات المحلیة والوطنیة التطورات عن كثب، بحیث تتمكن سریعًا من فرض التدابیر   قائًال  زیر الصحةوتابع 
ادة المراقبة والتأھب مقارنة المناسبة إذا تغیر الوضع. ستقوم الحكومة والسلطات الصحیة والمستشفیات والبلدیات بزی

إلعادة العمل بتدابیر تم إلغاؤھا على الصعید   باألوضاع الطبیعیة. سیكون بإمكان البلدیات أیضا إقرار لوائح محلیة
. " الوطني  

 ستكون المؤشرات التالیة ھي األساس الذي سترتكز علیھ السلطات في التعامل مع المخاطر:  

أعداد الحاالت الجدیدة التي تدخل المستشفیات وأعداد المرضي المتواجدین بالفعل في المستشفیات  •
 اإلشغال). نسبة (إجمالي 

 التوزیع العمري للمرضي المتواجدین في المستشفیات.   •
 نسبة اإلشغال في وحدات العنایة المركزیة.   •
 الطاقة االستیعابیة العالجیة المتوفرة في البلدیات. •

تم عالوة على النقاط السابقة إجراء تقییم شامل حول تطورات الجائحة.  وسی  
 

 استمرار التأھب 

ا بشكل كبیر، إال أننا ال نمتلك معرفة كافیة حول مدة الحصانة التي توفرھا  على الرغم من أن نسبة المطعمین تزداد تدریجیً 
یكون من الضروري إعادة  ضدھا، لذا قد   أقل كون للقاحات فعالیةتاللقاحات. وكذلك فقد تظھر متغیرات فیروسیة جدیدة 

لى المستوى الحالي من التأھب یتعین على البلدیات الحفاظ عف بناء على ھذه المعطیات،فرض تدابیر وطنیة أو محلیة. و
(التأھب التنظیمي واإلداري) حتى نھایة ھذا العام. ویتعین على البلدیات أیضا أن یكون لدیھا مستوى أساسي من التأھب 

والتي  ،)TISKسمى اختصاًرا استراتیجیة تُ (الصحي لتطبیق استراتیجیة إجراء الفحص والعزل وتتبع العدوى والحجر 
بالمئة من سكانھا أسبوعیًا. وینبغي أن  10تقتضي من البلدیة أن تمتلك القدرة على توزیع أجھزة اختبارات سریعة لنسبة 



بالمئة من عدد السكان أسبوعیًا. ویتعین علیھم  1تكون البلدیات والھیئات الصحیة قادرة على إجراء اختبارات لما یعادل 
ب إلمكانیة زیادة الطاقة االستیعابیة بدرجة كبیرة في غضون خمسة أیام للوصول إلى نسبة أن یكون لدیھم استراتیجیة تأھ

 .TISKوفي نفس الوقت رفع مستوى عمل استراتیجیة  ،بالمئة من عدد السكان 5

 

 المخففة" لمزید من التفاصیل. TISKع على البیان الصحفي الخاص بإقرار "استراتیجیة اطلّ 
 

أن تكون مستعدة ولدیھا خطة تأھب لتتمكن من تطعیم سكانھا بجرعة ثالثة من اللقاح إذا لزم األمر،  یتعین على البلدیات 
مئتي ألف جرعة   تقدیم تطعیم تعادلخاصة بعملیة الوھو ما یعني أنھ یتعین على جمیع البلدیات الحفاظ على طاقة استیعابیة 

. أما فیما یتعلق بمستوى أسابیعاالستیعابیة بدرجة كبیرة في غضون أربعة  طاقةوكذلك خطة تأھب لزیادة ھذه ال ،أسبوعیًا
، فستعید الحكومة النظر في ھذا األمر في شھر نوفمبر / تشرین الثاني. شتاءال موسمالتأھب خالل   

 

طبیعیة مع زیادة التأھب"  الیومیة الحیاة المع البلدیات حول محتوى مرحلة " وقال الوزیر ھوي أیضا "نقوم بإجراء حوار 
بتغطیة نفقات البلدیات  ،كما فعلنا في السابق ،من أجل أن تكون البلدیات مستعدة بأفضل صورة ممكنة. ستقوم الحكومة

.  19-الخاصة بالتعامل مع كوفید  
 

https://www.regjeringen.no/en/aktuelt/innforer-nedjustert-tisk-i-kommunene/id2871820/
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