
 عزیز لوگو

۔  ہیں
ول ےک سخت حفاظئی اقدامات پیچھے چھوڑ آئی  اب ہم  کئی ہفتوں ےک انفیکشن کنٹر

 ( کافی نیچے چال گیا۔  یالؤجنوری میں متعدی )انفیکشن کا پھ

 اس ےک بعد ےس گراف کم ہوتا رہا۔ 

۔ کا پھیالؤ  اب دوبارہ اییس نشانیاں سامنی آ ریہ ہیں کہ انفیکشن  بڑھ رہا ہے

  -مختلف گروہوں ئی خواہش ظاہر یک ہے کہ ہم انےک لنں اقدامات میں نریم الئیں 

۔   اور کافی لوگوں ےک پاس اچھے دالئل بیھ ہیں

 البتہ ان سب خواہشات کا نتیجہ یہ نکےل گا کہ انفیکشن کا پھیالوٴ پھر ےس بڑھ جائی گا۔ 

 دورسے موقع پر اسلتعمال کر چیک میں اس موقع پر ایک اقتباس کہے دیئی ہوں جو میں پہےل بیھ کئی 

، دراصل  جو مجمویع “:  ہے  کا اقتباس  Jan P Syseہوں ، اور جو اس صورت حال پر بیھ الگو ہوتا ہے

 ”  طور پر ہم چاہتی ہیں ہم اسےک خالف ہیں 

 مجمویع طور پر زیادہ آسانی کرنی کا مطلب یہ بیھ ہے کہ متعدی ) انفیکشن کا پھیالوٴ( بڑھ جائی گا۔

ول کھونی کا سبب بتی گا۔  تم ر   ام نیک خواہشات کا مجموعہ رصف ہمارا انفیکشن پر کنٹی

 

۔   ہم سب آسانیاں چاہتی ہیں

۔   لیکن ابیھ بیھ بہت زیادہ غٹں یقیئی صورتحال ہے

۔   متعدی صورت حال بہت غٹں مستحکم ہے

۔  یہ غٹں یقیئی اول اور سب ےس اہم ننی وائرس ےک حواےل ےس ہے

 

۔   ناروے میں اقدامات میں نمایاں طور پر کیم یک ہے
فی  پچھےل ہفنی ےک دوران ہم ئی مشر

۔   ئی  فروری ےس ہم 22
ے
 اقدامات ختم کر دئے جائیں ےک

 مغرنی بلدیات ےک عالقانی

۔   یہ بلدیات ےک ساتھ باہیم بات چیت ےک بعد کیا گیا ہے کیونکہ متعدی صورت حال بہٹی ہے

، مجمویع طور پر نرمیوں کا نتیجہ یہ نکےل گا اگرچہ کچھ بلدیات مقا  یم اقدامات متعارف کروا ریہ ہیں

۔ 
ے
 اور لوگ ایک دورسے ےس زیادہ مالقات کر سکیں ےک

ے
 کہ رسگرمیاں بڑھیں یک

متعدی بیماری ےک حاالت یک وجہ ےس حکومت ئی فیصلہ کیا ہے کہ زیادہ تر قویم اقدامات جاری رہیں 

۔ 
ے
  ےک

۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ   ابیھ بیھ سماجی میل جول کو محدود رکھنا چاہتں

 کننی ےک عالوہ۔
، اپتی  ابیھ بیھ آپ پانچ مہمانوں کو یہ مدعو کر سکنی ہیں

۔   ابیھ دیگر اقدامات پر نریم برتنا بہت خطرناک ثابت ہو سکتا ہے

۔ وت معلومات نہیں ہے  اس ےک لنں ابیھ ہمارے پاس دورسے وائرس ےک بارے میں بقدر رصی

۔پھر 
ے
 ہم مارچ ےک وسط میں اقدامات ےک دوبارہ جائزہ لیں ےک

، ہم کچھ تبدیلیاں کر رہے ہیں ۔  یہ تبدیلیاں رات بارہ بچی ، 
ے
بیشک زیادہ تر اقدامات جاری رہیں ےک

۔  23یعئی منگل 
ے

  فروری یک رات ےس الگو ہونیک

 



۔  بچوں اور نوجوان اہم ترین تبدیلیاں حکومت یک حکمت   وں کو ترجیح دی جائی عمیل ےک مطابق ہیں

۔ 
ے

 یک

۔   بہت ےس بچے اور نوجوانوں کو ایک طویل عرےص ےس مشکالت کا سامنا رہا ہے

۔   رسگرمیاں اور سماجی رابطہ کم رہا ہے

۔   اور مجھے خوشر ہے کہ اب ہم محتاط طریقی ےس آسانیاں ال رہیں ہے

۔   میں آپکو یاد دال دوں کہ یہ قویم ہدایات اور ضابےط ہیں

۔ متعدی صو   رت حال یک وجہ ےس آپیک مقایم بلدیہ زیادہ سخت قواعد ال سکئی ہے

  ۔  یہ بیس سال ےس کم عمر بچے اور نوجوان آج اندر اور باہر دونوں جگہ ٹریننگ کر سکنی ہیں

 جاری رہے گا۔ 

 

  کہ بیس سال ےس کم عمر بچے اور نوجوان مقابےل اور گیموں میں حصہ ےل 
ے

نئی بات یہ ہو یک

۔    ۔  باہر دو سو یک حد رکیھ سکنی ہیں  گیموں میں پچاس افراد تک جمع ہو سکنی ہیں
اندرونی

۔  سب افراد ایک یہ   شامل ہیں
۔  اس میں کھالڑی، والدین، ٹریٹی اور چھونر بہن بھانی گئی ہے

، مثال ےک طور پر، کہ ایک فٹ بال ٹیم یا ہینڈ بال ٹیم ۔ بلدیہ ےس ہونی چاہیتی  اس کا مطلب ہے

۔اش بلدیہ میں     دیگر ٹیموں ےک خالف کھیل سکئی ہے

  کھیلوں ےک لنی جن میں قریئی رابطہ نہ ہو، جیےس 
ونی جییس انفرادی کھیل، تو  langrennبٹں

اییس صورت میں مقابلوں ےک کھیل میں دورسے عالقی ےس آئی واےل کھالڑی یا پوری ٹیم ےک 

ساتھ مقابلہ کیا جا سکتا ہے جہاں عالقانی رسحدیں مقرر ہوں۔  عمویم قانون اجتماع ےک 

ن ی ، لیکن سٹں وری ہے ، لہذا اب بیھ محدود تعداد میں ہونا رصی
ے
ےک آخری  حواےل ےس الگو ہونگ

۔
ے
 ہفتوں میں اب تھوڑے زیادہ مواقع موجود ہونگ

  ۔  لیکن فی  ےک لنں بہت ےسلوگوں ئی خواہش یک ہے
یز میچ کو کھولتی ٹاپ ےک کھیلوں میں سٹں

۔  لیکن ہم مستقبل میں تمام سپورٹس ےک ساتھ بات چیت میں  الحال اس یک گنجائش نہیں ہے

 ہیں تو کس بات ک
 کہ جب نرمیاں النی

ے
۔  رہیں ےک  چاہتں

 و ترجیح دیئی

۔    ہیں
اسےک بارے میں  Guriبچوں ےک کھیل کھولتی ےک عالوہ ہم طالب علموں ےک لنں بیھ آسانیاں الئی

۔ 
ے

 کچھ مزید کہیں یک

 

وری ہے کہ دورسی جگہ پر  لیکن اب ایسا ہے کہ جب ہم کچھ عالقوں میں آسانیاں ال رہے ہیں ، تو رصی

 تاکہ انفیکشن ز 
ے

۔ سختیاں کرنی پڑے یک  یادہ نہ پھیل جائی

 کچھ لوگوں کو غٹں معقع
َ
 گا۔  ولیہ یقینا

ے
 لگ

ے میں انفیکشن یک کیا نوعیت  لیکن مجمویع طور پر ہمارے عمل اس بات کا عکس ہیں کہ معارسر

۔   ہے

 زیادہ رسگرمیاں مل ریہ ہیں تو بوجھ کیس دورسی جگہ کو اٹھانا پڑے گا۔  و اب جب کہ کچھ لوگوں ک

اب یک پیشکش رات محکمہ صحت ےک مشور بچی تک کر  10بچی ےس ہٹا کر رات  12ے ےک مطابق ہم رسر

۔  ۔  یہ ایک سخئی ہے  رہے ہیں



۔   اس ےس دیگر عالقوں میں آسانیاں ممکن ہیں ، مثال ےک طور پر بچوں اور نوجوانوں ےک لنں

 

۔  ول رکھنا ہے  ہمیں اپئی رسحدوں پر بیھ اچھا کنٹر

 .  لہذا ہم کچھ تبدیلیاں کر رہے ہیں

 کر رہے ہیں  
ی میں سخئی اس ےک بارے  Kjell Ingolfداخےل  ےک قرنطینہ اور قرنطینہ ہوٹلوں ےک قوانیں

۔ 
ے
 میں مزید کہیں ےک

 

 ےک لنں یہاں آ 
اسےک ساتھ ساتھ ہم محدود اہم ترین افراد ےک لنں آسانیاں پیدا کر رہے ہیں جو کام کرنی

۔    سکنی ہیں

 

ورت ہم کاروباری اداروں ےک لنی درخواست  ی یک رصی  سکیم قائم کر رہے ہیں جنکو یہاں مالزمیں
پر مبئی

ی کا داخلہ یقیئی   ےک لنں اہم ترین مالزمیں
۔  یہ ناروے میں کام یک جگہوں پر رسگرمیاں برقرار رکھتی ہے

 بنائی گا۔

، انےک لنں آسانی پیدا  کر   ہم تکنییک عملہ جنہوں ئی تکنییک آالت ےک دیکھ بھال ےک کام کو رسانجام دینا ہے

۔   رہے ہیں

ی یک مرمت کرنی ہے اور اسیک مہارت ناروے میں دستیاب   ایک ایسا ماہر جس ئی ایک جدید مشیں
َ
مثال

 نہ ہو۔ 

 

۔  زیادہ لوگوں ےک لنں 
ے

وریات کو پوری نہیں کرے یک  ےک عام کام یک رصی
ے

یہ سکیم اور آسانی کاروباری زندیک

 کھولتی ےک خطرات اب بیھ بہت زیادہ ہیں ۔

 تاکہ انکا کام بند نہ ہو،  لیکن اس سک
ے

 میں مدد مےل یک
یم ےس کاروباری اداروں کو غٹں ملیک اہلکاروں کو الئی

 اور ناروے کا عملہ اب بیھ اپئی مالزمت پر جا سےک۔

 

۔ 
ے

 اگر مقایم وباء آنی ہے تو بنیادی اصول ییہ یہ کہ بلدیات اس ےس خود نمنر یک

بلدیات  چاہئی  ہیں کہ حکومت خےط میں فوری طور پر  لیکن پھر ایےس حاالت آ سکنی ہیں جہاں مقایم

کہ کارروانی کا فیصلہ کرے۔  مشٹی

 میں دیکھا۔ؤ میں پھیال  Norde Folloجیسا کہ ہم ئی مثال ےک طور پر 

 

 میں قویم 
 ہیں جب بلدیات اپتی عالقی

ی کو آسان بنا ریہ ہے جو زیِر استعمال ہونی حکومت اب ان قوانیں

  اقدامات مانگئی ہیں ۔

ی ریہ   ےک لنں  تبرصہ ےک نکات کا موقع چھیں
ی مجھے افسوس ہے کہ میں اب بہت سوں ےس انےک مضامیں

، اور اقدامات یک سطح یک ترتیب دے  ring 2اور   ring 1ہوں، لیکن ہم اب مزید 
ے
استعمال نہیں کرینگ

۔  رہے ہیں

 

۔ طریقہ کار پہےل یک طرح کا یہ ہو   جا سکئی ہیں
ی سطح ہیں جو قویم سطح پر اپنانی اب اقدامات یک تیں



ی پھی ۔ الؤ گا. جتنا سنگیں
ے

  ، اتئی یہ اقدامات یک سطح بڑےھ یک

 

ی ےک ساتھ   لیکن میں آپ ےس وعدہ کرنا چاہئی ہوں کہ یقیئی طور پر مستقبل میں بیھ کیس چٹں

۔  سب کچھ اب
ے

۔ گنجائش ہویک
ے

 بیھ کامل نہیں ہوگا. لیکن کچھ آسانیاں ہونیک

، لیکن ہم اس  ۔  ہمیں مخترص عرےص میں بہت کچھ کرنا ہے ایک وباء ےس نمٹنا ایک پیچیدہ عمل ہے

۔  ایک یہ مقصد ےک ساتھ:   ی کو قابل فہم اور قابل عمل بنائی یک پوری کوشش کر رہے ہیں کہ چٹں

۔ؤ  انفیکشن ےک پھیال   کو نیچے رکھا جائی
 


