تبدأ المرحلة التالية من إعادة االفتتاح في السابع
والعشرين من مايو
تنتقل الحكومة إلى المرحلة الثانية من خطة إعادة االفتتاح بحلول منتصف ليلة الخميس الموافق
 27مايو  /أيار .وتشمل التسهيالت في هذه المرحلة عدة مجاالت ،منها السماح بتجمع عدد أكبر
من الناس وإمكانية تحول رياض األطفال والمدارس إلى المستوى األخضر من التدابير في
المناطق ذات معدالت العدوى المنخفضة .لم يعد بد ًءا من تاريخ اليوم يُنصح بتجنب السفر
الداخلي.
قالت رئيسة الوزراء ،أرنا سولبرغ "نشهد انخفاض أعداد المرضى الذين يدخلون المستشفيات ،وهناك استقرار في معدالت
حاالت اإلصابة ،وتم حتى اآلن تطعيم نسبة  36بالمئة من جميع السكان فوق سن  18عاما بالجرعة األولى من اللقاح
وتجري عملية التطعيم حسب الخطة المقررة .ولذلك ترى الحكومة بعد تقييم شامل أنه من الصواب االنتقال إلى المرحلة
التالية من إعادة فتح البالد .نستطيع اآلن تعزيز الجهود من أجل تسريع وتيرة تعافي النرويج".
يستند قرار االنتقال إلى المرحلة الثانية إلى التوصيات التي قدمتها مديرية الصحة والمعهد الوطني للصحة العامة.
على الرغم من أننا نقدم اآلن تسهيالت على الصعيد الوطني ،فيتعين علينا توخي الحذر .إن حاالت التفشي المحلية وزيادة
معدالت العدوى في بعض المناطق تجعلنا في حاجة إلى العمل بقواعد أكثر صرامة محليًا وهو ما يعني أنه ال يزال يتعين
علينا أن نكون مستعدين لوجود فوارق في التدابير المعمول بها بين المناطق المختلفة من البالد.
وأكدت رئيسة الوزراء على أنه من المهم عندما نقوم اآلن بتخفيف القيود على الصعيد الوطني أن يكون لدى البلديات متسع
من الوقت لتقييم ضرورة وجود قواعد محلية أكثر صرامة من أجل السيطرة على العدوى ،ولذلك فتدخل هذه التغييرات
اعتبارا من تاريخ  27مايو  /أيار.
حيز التنفيذ
ً
وقد تم إجراء بعض التعديالت الطفيفة على مراحل خطة الحكومة إلعادة االفتتاح التدريجي .وتشمل هذه التعديالت
المرحلتين  3و.4

فسح المجال للعمل بالمستوى األخضر في رياض األطفال والمدارس
جرى حتى اآلن إقرار المستوى األصفر من التدابير في جميع رياض األطفال والمدارس على الصعيد الوطني .تستطيع
اعتبارا من  27مايو  /أيار أن تقرر بنفسها مستوى التدابير الذي سيسري في المدارس ورياض األطفال بنا ًء على
البلديات
ً
الوضع المحلي للعدوى .أي أن البلديات التي لديها معدالت إصابة منخفضة يمكنها اآلن االنتقال إلى المستوى األخضر من
نموذج إشارة المرور.
قالت وزيرة التعليم وشئون االندماج ،غوري ميلبي "ت ُعطي الحكومة األولوية لألطفال والشباب عندما تقوم بإعادة فتح
النرويج .سيتم تخفيف القيود على األطفال والشباب بصورة أكبر من الكبار .إن االنتقال إلى المرحلة الثانية من إعادة
االفتتاح يترتب عليه حياة يومية بصورة طبيعية أكبر في الكثير من رياض األطفال والمدارس .وبالنسبة لطالب التعليم
العالي ،فإن تخفيف القيود سيعني لهم فسح المجال أمام الحضور الفعلي إلى أمكان الدراسة حتى يتمكنوا من االلتقاء
ببعضهم والحصول على أفضل دراسة ممكنة".
إن الشرط الرئيسي لالنتقال إلى المستوى األخضر هو أن تشهد البلدية معدالت إصابات منخفضة على مدار فترة من الزمن
ويتوفر لديها قدرة استيعابية جيدة فيما يخص إجراء االختبارات وإلمام مستمر وسيطرة متواصلة على عدد اإلصابات.
ويجب أيضا أن يكون لدى البلديات خطة للتصعيد السريع إلى المستوى األصفر أو األحمر.

من أجل التمكن من فسح المجال أمام المزيد من الحضور الفعلي في الجامعات والمعاهد العليا ،نقر العمل باستخدام أكبر
لالختبارات الدورية وتسجيل الحاضرين لتسهيل عملية تتبع العدوى.

األنشطة الترفيهية
يتم اآلن زيادة العدد الموصي به للمجموعة عند التدريب المنظم في الرياضة الشعبية واألنشطة الترفيهية والثقافية للبالغين
صا في الهواء الطلق .ويمكن
صا في الداخل ومن  20إلى  30شخ ً
الذين تزيد أعمارهم عن  20عا ًما :من  10إلى  20شخ ً
تواجد عدة مجموعات في نفس الوقت ،ولكن بشرط فصل تلك المجموعات عن بعضها.
الفعاليات
يستطيع عدد أكبر من المشاركين حضور الفعاليات الخاصة باألطفال والشباب مع بدء المرحلة الثانية من خطة إعادة
االفتتاح .وبإمكان حضور حتى  100شخص في الفعاليات الداخلية التي تجمع مشاركين تقل أعمارهم عن  20عا ًما
وينتمون إلى نفس البلدية.
قال وزير شئون الطفولة واألسرة ،شيل إنغولف روبستاد "أشعر بالسعادة أننا نقوم اآلن بتخفيف القيود حتى يستطيع
األطفال والشباب االلتقاء مع بعضهم وممارسة مزيد من األنشطة .وال يُشترط في هذه المرحلة أن يكون المشاركون من
نفس البلدية ،أي أن األطفال والشباب الذين يعيشون في بلدية ما ،ولكنهم يتدربون أو يؤدون البروفات مع جمعية أو فريق
أو نادي رياضي في البلدية المجاورة ً
مثال ،يمكنهم أيضا المشاركة في الفعاليات مع الفريق في البلدية المجاورة".
يُسمح بزيادة عدد األشخاص الذين يمكنهم المشاركة في الفعاليات العامة الداخلية دون استخدام أماكن جلوس ثابتة
صا.
ومخصصة لكل مشارك من  10إلى  50شخ ً
يتم رفع سقف عدد المشاركين في التجمعات والمناسبات الخاصة والتي ال تنظم في منازل أو حدائق أو شاليهات خاصة من
صا في الهواء الطلق .وتنطبق هذه القواعد على سبيل المثال على
صا في الداخل ومن  20إلى  30شخ ً
 10إلى  20شخ ً
االحتفاالت التي تجري في مكان مستأجر أو مكان عام.
ويزيد عدد األشخاص الذي يوصى باستقبالهم في المنازل الخاصة من خمسة إلى عشرة زوار طالما يمكن الحفاظ على
مسافة متر بين الحضور.
عند الزيارات في المنازل الخاصة ،ال يتم حساب المحصنين في التوصية الخاصة بالحد األقصى المسموح بتواجده.
وينبغي االستمرار في الحفاظ على مسافة آمنة بين األشخاص غير المحصنين.
اعتبارا من اآلن التعامل مع المعارض التجارية واألسواق المؤقتة على أنها مراكز تسوق وليست فعاليات.
يتم
ً
رحالت السفر الداخلية
يمكن اآلن إجراء رحالت السفر الداخلية ،ولكن من المهم أن يخطط المرء للسفر بحيث يتجنب نقل العدوى بين األماكن
المختلفة ،وهو األمر المهم للغاية لمن يسافرون من مناطق ذات معدالت عدوى مرتفعة.
أما بالنسبة لألشخاص المحصنين والذين يقيمون في بلدية لديها تدابير صارمة وسيسافرون إلى بلدية تعمل بتدابير أقل
صرامة ،فال تسري عليهم التوصية الخاصة باتباع القواعد والتوصيات المعمول بها في بلدية محل السكن.
ونظرا ألن هذه التوصيات المعدلة بشأن السفر الداخلي ال تتطلب استعدادات أو تقديرات إضافية من جانب البلديات،
ً
اعتبارا من تاريخ اليوم.
فستسري
ً
تقديم المشروبات الكحولية
تمديد وقت الدخول وتقديم المشروبات الكحولية حتى الساعة الثانية عشرة منتصف الليل ويلغى اشتراط تقديم الطعام لطلب
المشروبات الكحولية .وستظل هناك متطلبات فيما يخص أماكن الطاوالت والحافظ على مسافة متر.

إجراء االختبار
تفسح الحكومة المجال أمام استخدام موسع لالختبارات الجماعية في المناطق التي قد يترتب على تخفيف القيود فيها
خطورة زيادة معدالت العدوي ،خاصة في األماكن التي عملت بتدابير صارمة على مدار فترة طويلة.
وأشارت وزيرة التعليم إلى أن الحكومة ستنظر إلى كيف يمكننا وضع نظام تستطيع فيه الهيئات الخاصة إجراء
االختبارات ،بحيث يتوفر لدينا طاقة استيعابية إلجراء االختبارات من أجل مشاركة عدد أكبر في الفعاليات على سبيل
المثال .التصور المطروح هو أن الجهات العمومية هي التي ستدفع التكاليف الالزمة.
ً
تعديال على معايير إجراء االختبارات بحيث يكون بإمكان البلديات اختبار األشخاص الذين ال يوجد شكوك حول
ونجري
إصابتهم بالمرض .وتُمنح البلديات الفرصة لترتيب األولويات لهذه األغراض الجديدة بنا ًء على الطاقة االستيعابية المتوفرة
لديها إلجراء االختبارات.
وتابع وزير شئون الطفولة واألسرة ،شيل إنغولف روبستاد "نود أيضا استخدام االختبارات الجماعية في إطار الخدمات
الترفيهية والعروض الميسرة في مجال رعاية الصحة النفسية ودعم متعاطي المواد المخدرة وفي أماكن العمل التي يخالط
فيها الموظفون الكثير من الناس .ونريد استخدام االختبارات الدورية خالل العطلة المدرسية حتى نستطيع بصورة أكبر فتح
األنشطة لألطفال والشباب كالمدارس الصيفية واألنشطة الصيفية والمعسكرات الصيفية".
رياضة المحترفين
رياضة المحترفين هي ركن جديد في خطة إعادة االفتتاح .نفسح المجال في المرحلة الثانية من إعادة االفتتاح أمام إجراء
المباريات التحضيرية في منافسات دوري الدرجة الثانية لكرة القدم "بوست نورد" وفي الدوريات األخرى التي لم تفتح
حتى اآلن .وستسمح الحكومة بإجراء مباريات رسمية في هذه الدوريات بعد مرور ثالثة أسابيع من تاريخ  27مايو  /أيار
بشرط أن تدعم الخبرات المكتسبة من المباريات التحضيرية ووضع العدوى هذا اإلجراء.
تعريف لبعض المصطلحات
المطعم بشكل كامل:
• الحاصلون على جرعتي اللقاح ،يعتبر الشخص مطعما بشكل كامل بعد مرور أسبوع من تلقي آخر جرعة.
• المتعافون من كوفيد 19-وتلقوا جرعة واحدة من اللقاح بعد ثالثة أسابيع على األقل من تاريخ أخذ العينة ،يعتبر
مطعما كامال بعد مرور أسبوع من التطعيم.
ُ
• الحاصلون على الجرعة األولى من اللقاح وثبتت إصابتهم بكوفيد 19 -من خالل اختبار إيجابي أجري بطريقة
مخبرية معتمدة بعد ثالثة أسابيع على األقل بعد التطعيم ويكونون قد انتهوا من العزل.
المحصنون:
• المطعمون بشكل كامل.
• الذين حصلوا على الجرعة األولى من اللقاح ،على أن تتراوح المدة بعد التطعيم بين  3إلى  15أسبوعًا.
• الذين تعافوا من كوفيد ،19-على أن تتراوح المدة بين تاريخ االنتهاء من العزل و 6أشهر بعد تاريخ أخذ العينة
الذي تم إجراؤها بطريقة مخبرية معتمدة.

اعتبارا من تاريخ  27مايو  /أيار:
هذه هي التدابير الوطنية التي تسري
ً
توصيات تسري على جميع أنحاء البالد
حافظ على مسافة متر من اآلخرين .حافظ على نظافة اليدين .ابق في المنزل إذا كنت مريضًا.
االختالط االجتماعي
• ال تستقبل أكثر من عشرة ضيوف( .جديد)
• إذا كان جميع الضيوف ينتمون إلى نفس األسرة ،يجوز أن يكون العدد أكبر ،ولكن يجب الحفاظ على مسافة آمنة
بين الحضور.
• ننصح بااللتقاء في الهواء الطلق.
• يمكن ألطفال المدارس ورياض األطفال تبادل الزيارات ضمن مجموعاتهم الخاصة.
• في الزيارات المنزلية ،ال يتم حساب األشخاص المحصنين ضمن العدد المسموح به ،ولكن ال تزال هناك ضرورة
للحفاظ على مسافة آمنة بين األشخاص غير المحصنين( .جديد).
السفر
•
•

•

ننصح بتجنب السفر إلى الخارج .يمكن السفر في حاالت الضرورة القصوى.
يُسمح بالسفر الداخلي .يتعين على األشخاص غير المحصنين توخي الحذر واإلعداد لرحلة السفر بطريقة تراعي
تجنب نقل العدوي بين المناطق المختلفة .وينطبق هذا األمر بشكل خاص على األشخاص الذين يسافرون من
مناطق ذات معدالت عدوى مرتفعة( .جديد)
يجب على المسافرين إلى بلديات ذات تدابير أقل صرامة اتباع التدابير المعمول بها في البلدية محل سكنهم .وال
يسرى هذا األمر على األشخاص المحصنين( .جديد)

المدارس ورياض األطفال
تعمل رياض األطفال والمدارس طبقا لنموذج إشارة المرور من مستوى التدابير ذات اللون األخضر أو األصفر أو األحمر
بنا ًء على التقديرات المحلية من قبل كل بلدية على حدة .لم يعد هناك قرار ملزم من السلطات الوطنية بضرورة أن تعمل
جميع رياض األطفال والمدارس طبقا للمستوى األصفر( .جديد)
التعليم العالي
• المزيد من الحضور الفعلي في أماكن الدراسة واستخدام االختبارات الدورية على نطاق أوسع( .جديد)
• تسجيل الحاضرين وأماكن جلوسهم لتسهيل اجراءات تتبع العدوى( .جديد)
قطاع العمل
• العمل من المنزل لكل من لديه اإلمكانية في ذلك أو اللجوء لنظام ميسر يتمتع بالمرونة فيما يخص أوقات العمل.
قطاع األعمال التجارية
• فتح المحالت التجارية مع العمل بتدابير مكافحة العدوى ،راجع المعايير الخاصة بالقطاع المعني والشروط
المنصوصة عليها في الالئحة التشريعية.
• يتم التعامل مع المعارض التجارية واألسواق المؤقتة مثلما هو الحال في قطاع األعمال التجارية ولم تعد تعتبر
فعاليات .وتلتزم أيضا بمتطلبات تسجيل معلومات االتصال للزوار الذين يوافقون على ذلك( .جديد)

األنشطة الرياضية والترفيهية
• يستطيع البالغون الذين تزيد أعمارهم عن  20عا ًما ممارسة األنشطة المنظمة كالتدريب وأداء البروفات وما إلى
صا ،طالما من الممكن الحفاظ على مسافة متر واحد على
ذلك ،في الداخل في مجموعات ال تزيد عن  20شخ ً
األقل( .جديد)
• يستطيع البالغون الذين تزيد أعمارهم عن  20عا ًما ممارسة األنشطة المنظمة في الهواء الطلق في مجموعات ال
صا ،طالما من الممكن الحفاظ على مسافة متر واحد على األقل( .جديد)
تزيد عن  30شخ ً
• يمكن تجمع عدة مجموعات في نفس ساحة التدريب  /البروفات إذا جرى فصل المجموعات عن بعضها البعض
بحيث يمكن االلتزام بتوصيات مكافحة العدوى بشكل فردي وجماعي.
• يستطيع األطفال والشباب الذين تقل أعمارهم عن  20عا ًما ممارسة التدريبات والمشاركة في األنشطة الترفيهية
والرياضية والثقافية .وهم معفون من التوصية الخاصة بالحفاظ على متر واحد عند الضرورة لكي يتمكنوا من
ممارسة النشاط.
• إذا كان األطفال والشباب يتدربون أو يؤدون البروفات مع فريق أو جمعية أو ما شابه ذلك في بلدية أخرى،
فيمكنهم التنافس مع هذا الفريق أو هذه الجمعية طالما تسمح حالة العدوى بذلك.
• يمكن للفرق من البلديات الصغيرة التي ليس لديها منافسون آخرون في بلديتهم السفر إلى البلدية المجاورة للتنافس
إذا كانت تلك البلدية لديها نفس المستوى من العدوى( .جديد)
• ننصح باألنشطة التي تجري في الهواء الطلق عوضا عن األنشطة الداخلية.

رياضة المحترفين (جديد)
• بإمكان الرياضيين المحترفين التدريب كالمعتاد ،سواء في الهواء الطلق أو في الداخل.
• نفسح المجال أمام إجراء المباريات التحضيرية في جميع منافسات دوريات المحترفين ،بما في ذلك دوري الدرجة
الثانية لكرة القدم "بوست نورد" .ويُسمح بإقامة مباريات رسمية في هذه الدوريات بعد مرور ثالثة أسابيع من
العمل بالمرحلة الثانية من خطة إعادة االفتتاح بشرط أن تدعم الخبرات المكتسبة من المباريات التحضيرية
ووضع العدوى هذا اإلجراء( .جديد)

قواعد تسري في جميع أنحاء البالد
الفعاليات واألحداث
نحث على توخي الحذر واإلعداد للمشاركة في الفعاليات بحيث يتجنب المرء نقل العدوي بين المناطق المختلفة ،على سبيل
المثال عدم حضور فعالية تجرى في بلدية أخرى إذا كنت تعيش في بلدية بها معدالت عدوى مرتفعة.
هذه هي القواعد الخاصة بالفعاليات:
•

•

صا كحد أقصى في التجمعات الخاصة التي تجرى في الداخل (ال يسري هذا األمر على
يُسمح بحضور  20شخ ً
المنازل الخاصة) ،مثال حفلة عيد ميالد في قاعة مستأجرة .الحد األقصى المسموح به في الهواء الطلق هو 30
صا .يستطيع األطفال الذي ينتمون إلى نفس المجموعة في الروضة أو المدرسة االبتدائية االلتقاء ببعضهم مع
شخ ً
وجود عدد ضروري من الكبار لتنظيم األمور( .جديد)
صا كحد أقصى في الفعاليات العامة التي تجري في الداخل بدون مقاعد مخصصة وثابتة،
يُسمح بحضور  50شخ ً
ولكن مع ذلك يمكن مشاركة حتى  100شخص في الفعاليات التي تجمع مشاركين تقل أعمارهم عن  20عا ًما من
نفس البلدية أو من يشاركون في التدريب أو البروفات أو ما شابه في نفس البلدية( .جديد)

•
•
•

•

يُسمح بحضور  200شخص كحد أقصى في الفعاليات التي تجرى في الداخل عندما يجلس كل فرد من أفراد
الجمهور على مقعد ثابت ومخصص له (جديد).
يُسمح بحضور  200شخص كحد أقصى في الفعاليات التي تجرى في الخارج ويزيد العدد إلى  600شخص
(موزعون على  3مجموعات تضم كل واحدة منها  200شخص) في حال جلوس كل فرد على مقعد ثابت
ومخصص له وعند توفر مسافة مترين بين المجموعات (جديد).
يجب على منظمي الفعاليات فرض التدابير الالزمة لتلبية متطلبات الحفاظ على مسافة آمنة بين المشاركين الذين
ال ينتمون إلى نفس األسرة خالل الفعاليات التي يجلس فيها أفراد الجمهور على مقاعد ثابتة ومخصصة لكل فرد.
وإذا لزم األمر ،فيجب االستعانة بأفراد أمن لضمان مراعاة تدابير مكافحة العدوى.
تنطبق القواعد الخاصة بتقديم المشروبات الكحولية في المطاعم على الفعاليات.

الحياة الليلية والمطاعم والفعاليات التي لديها تصريح تقديم المشروبات الكحولية
•
•

تمديد وقت الدخول وتقديم المشروبات الكحولية إلى الساعة الثانية عشرة منتصف الليل( .جديد) .يلغى اشتراط
تقديم الطعام لطلب المشروبات الكحولية( .جديد)
متطلبات بشأن العمل بتدابير مكافحة العدوى :التسجيل وتخفيض عدد الزوار ومتطلبات المسافة اآلمنة وتنظيم
األمور في الداخل وفي الخارج.

