
گی عادی روزمره با آماده گی یک زنده " محتوای

 "های بیشتر
 

زنده گی عادی روزمره با آماده گی های  " جزیات در مورد را  بیشتر  معلوماتاکنون حکومت 

 "گی روزمره عادییک زنده "ئه می کند. وقتیکه ما به طور تدریجی به طرف ارا "بیشتر

متأثر می شوند. در مورد این که چه وقت می   بسیار کم ز کروناا  مردم ،نزدیک می شویم

ئه خواهد  اً معلومات ارا، حکومت بعدیموبر  "زنده گی عادی با آماده گی های بیشتر"توانیم به 

 نمود.

 

مقررات  ،روزمره برمیگردیمگوید: وقتیکه ما به زنده گی عادی  وزیر صحت عامه و خدمات مراقبتی، بنت هویه، می 

گزاری مراسم و  رعایت فاصله یک متر، محدودیت ها در مورد برمقررات ملی لغو می شود.  به سطح بیشتر

نظافت دستها را  م است که زال .ددگر ، جابجا کردن میز ها در رستورانت ها، لغو می، توقف ورودگردهمایی ها

مریضی در خانه بمانیم. صورتمراعت نموده و در   

 

. استفاده از مدل چراغ ترافیکی برای جلوگیری از سرایت ویروس ۱۹-به کووید ندر صورت مبتال شدمنزوی شدن 

 ؤقت. در مکاتب و کودکستان ها برای یک مدت م

 

وجود خواهد داشت اما این    "گی روزمره عادی با آماده گی های بیشترزنده "در  توصیه ها برای کنترول عفونت 

. حکومت با ریاست صحت  خواهد بودتوصیه ها مانند توصیه های عمومی در مورد سایر امراض عفونت جهاز تنفسی 

 عی و تالش می کند. س ی متذکرههاعامه و انستیتوت صحت عامه برای تسریع و روشن ساختن توصیه 

 تسهیالت ورود 

مقررات وضع شده در مورد   "زنده گی عادی روزمره با آماده گی های بیشتر "حکومت برای وارد شدن به مرحلۀ 

سطح شیوع ویروس   که یکشور های ثالثبرای ساکنین  این تسهیالت .کندمنع ورود اتباع خارجی به ناروی را لغو می 

. این کشور ها و مناطق شامل لست ثالث اتحادیه اروپا می باشد که به  نمیباشد (کشور های ارغوانیت )بلند اس هادر آن

لغو   اورود به ناروی ر هستند، یعنی ما تمام مقررات مقررات مالیمتر ورود دارایسطح پایین شیوع ویروس   دلیل

در این عرصه تحت نظارت . تسهیالت گردد وضع میتسهیالت  آزمایش و قرنطینورد در مبه طور مثال،  .کنیمنم

معلومات در مورد مقررات عفونت وارد شده از خارج را تشخیص نماییم. که گیرد تا ما بتوانیم دقیق صورت می

 گردد. ئه می ورود بعداً ارا آزمایش و قرنطین

 از کنترول الی آماده گی 

حکومت از ستراتیژی کنترول به ستراتیژی آماده گی می  "یک زنده گی عادی روزمره با آماده گی های بیشتر"با 

 رود.



اسرع مقامات ملی و محلی تحوالت را تحت نظر خواهد داشت تا در صورت تغییر شرایط تدابیر و اقدامات را در  

گی به حالت عادی نظارت و آماده  سبتن ، مقامات صحت عامه، شفاخانه ها و شاروالی هاوقت اتخاذ نمایند.  حکومت

به سطح محلی   ، آنها راکه به سطح ملی لغو شده باشد را های بیشتر خواهند داشت. شاروالی ها می توانند اقداماتی

 ها را مدیریت نمایند:ؤلین باید آناتخاذ نمایند. شاخص های ذیل اساس خطراتی است که مس

 اً( از قبل بستر شده )جمع جدید واشخاص تعداد بستر شدن  •

 تقسیم بندی افراد بستر شده به اساس سن •

 در بخش های عاجل  شدهتعداد اشخاص بستر •

 ظرفیت تداوی در شاروالی ها  •

 پاندمی. عالوتاً ارزیابی جامع در مورد حالت گسترش 

 

گی ها حفظ آماده    

. نمیباشدپوشش واکسین به تدریج در حال افزایش است اما در مورد مدت مصؤنیت معلومات کافی در درست اگر چه 

  اتخاذت برای . در آن صورد داشتخواه مقاومت بیشتردر مقابل واکسین که  کندبروز   ممکن است انواع جدید ویروس

آماده گی ها را الی ختم سال  سطح فعلی   . شاروالی ها بایدهد بودنیاز خواتدابیر و اقدامات به سطح ملی و یا محلی 

  ۱۰بتوانند برای ٪ که باید دنآماده گی های اساسی داشته باش TISKحفظ کنند. همچنان آنها باید برای اقدامات  جاری

در صد جمعیت را   ۱جمعیت تست های سریع را توزیع کنند. شاروالی ها و ادارات امور صحی باید ظرفیت آزمایش 

گی داشته  آماده  نیز در مدت پنج روز  ۵الی ٪  ۱ه باشند و برای بلند بردن ظرفیت آزمایش از یک هفته داشت جریان در

 این امر مقیاس بندی نمایند.  را مطابق TISKامور  و باشند

Se egen pressemelding om innføring av "Nedjustert TISK" for flere detaljer. 

 

 ، یعنی شاروالی های کشورگی داشته باشندبرای تزریق دوز سوم واکسین آماده  لی هاباید شاروا در صورت ضرورت

  بتوانند این ظرفیت را در مدت چهار هفته باید داشته باشند و ظرفیت واکسیناسیون دوصد هزار نفر را در یک هفته باید

.کندتجدید نظر می  را گی ها در فصل زمستانحکومت در مورد سطح آماده  ،. در ماه نوامبربلند ببرند  

 

ما با   "یک زنده گی عادی روزمره با آماده گی های بیشتر"گی های بیشتر برای آماده  در مورد: بنت هویه می گوید

 شاروالی ها مانند سابق پرداخته می شود.به  ۱۹-شاروالی ها در گفتگو هستیم. مصارف کووید

 

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

