
   الحكومة النرویجیة تلغي معظم تدابیر مكافحة عدوى الكورونا
 

ً الفیروس ال متغیر خطورة جراءیصاب الناس بمرض أقل  ، ویمنحنا اللقاح حمایة  منتشر حالیا

اعتباراً  تسري التغییرات و كورونا. ال دابیر مكافحة عدوىت معظم لھذا السببالحكومة   لغيجیدة. ت

 شباط. /فبرایر  1الثالثاء مساء  23.00من الساعة 

الوزراء  قا    -  الفیروس  ن  إه  ار ستورغوناس  یل رئیس  ً متغیر  المتغیرات  ب  تسببی  المنتشر حالیا مرض أقل خطورة من 

. حمایة جیدة  اللقاحات  توفرمن المرضى إلى المستشفى.    عدد قلیل   سوىخل  دیال  السابقة. وعلى الرغم من إصابة الكثیرین،  

 .ع یسرشكل ب معدالت العدوى ، حتى لو ارتفعتدابیرالعدید من الت خفیف یمكننا اآلن تھذا یعني أنھ و

ط روش الحفاظ على مسافة المتربلفترة أطول، بما في ذلك التوصیة  دابیرببعض التفي الوقت نفسھ الحكومة  تحتفظ

 .آمنة  الحفاظ على مسافة تعذرعندما ی الكمامةاستخدام 

وفقاً لتقدیرات المعھد الوطني سیصاب الكثیر منا بالعدوى.  ذإة صعبكون تس ةالمقبل فترةالن إقائالً  هوأضاف ستور  -

الصیف، ویجب أن  حلول فصل األومیكرون قبل عدوى شخص ب لى أربعة مالیینإحوالي ثالثة  قد یصاب  ،للصحة العامة

الكثیر من الناس  صابةإتجنب ل دابیرببعض التلھذا السبب  نحتفظ. المئةفي   20تصل إلى قد مرضیة  غیاباتنخطط ل

 .عن العمل في نفس الوقت غیابوال عدوىبال

والتي تنصح  من مدیریة الصحة والمعھد الوطني للصحة العامة، توصیات علمیة متخصصة  توصیاتیستند القرار إلى 

 . مزید من القیود عما نصحت بھ السلطات الصحیة  قررت الحكومة بعد تقییم شامل رفعالعدید من التدابیر اآلن.  بإلغاء

التي تؤثر  صرامة وأن التدابیر األكثر  نرى. ومع ذلك رفع القیودیجب أن نتوقع زیادة العدوى نتیجة لننا أوذكر ستوره  -

ً األعمال لیست مناسبة  قطاعو ناسعلى ال ن نسبة أولیس بالكبیر الصحیة  اتعلى الخدم الضغط، بالنظر إلى أن حالیا

 .یة ال زالت تحت السیطرةالمرض اتغیابال

 :تعدیالفیما یلي بعض الت

في الداخل أو في  الفعالیات سواء  ینطبق ذات الشيء علىالضیوف في المنزل، وعدد من   بالحدتوصیة ال لغاءإ •

 الھواء الطلق. 

ط المسافة  شرلغى  یُ س، ائالسینما والمسرح أو في الكندور ، مثل ومخصصةمقاعد ثابتة  حیث توجدت فعالیافي ال •

یعني أنھ یمكن استخدام جمیع المقاعد في القاعة. یجب على المنظم تسھیل الحفاظ  مماعند الجلوس على المقعد. 

 .فعالیة ال  حرمأو ضمن القاعة  خرىاألماكن األفي  آمنة مسافة على 

بما یتوافق  تستمر متطلبات تسییر العمل ، ولكنلى الطاوالتإ یموشرط التقدمنع تقدیم المشروبات الكحولیة  لغاءإ •

 العدوى.  مع مكافحة



صحفي  البیان ال  اطلع علىلمستوى األصفر في ریاض األطفال والمدارس. ل بالعمل وفقاً وطنیة التوصیة ال تُلغى •

 .مر ھنااأل عن ھذا

یُسمح بإعفاء كامل. بشكل  يالحضور تجھیز للتدریسالمھنیة بال معاھدوالجامعات والالجامعیة وصى الكلیات نُ  •

 مسافة متر واحد عند التدریس.الحفاظ على بالخاصة  التوصیةالطالب من 

لى حد سواء  ع ھواء الطلقكالمعتاد في الداخل والیمكن اآلن ممارسة األنشطة الریاضیة والترفیھیة المنظمة  •

 .عند الضرورةاالحتكاك الجسدي المباشربویُسمح لجمیع الفئات العمریة، 

االلتزام بالعمل بما ، ولكن یجب أبوابھا مجدداً فتح ب وقاعات اللعب وما في حكمھا لعابمدن األلمتنزھات و ل یُسمح •

 العدوى. یتماشى مع قواعد مكافحة

العمل من  ھمیةأ بالنظر في مدى أصحاب العمل  یُوصىالمنزل.  عمل منتسھیل الیُلغى الشرط الذي ینص على  •

ویجب على المؤسسات التفكیر في كیفیة تجنب إصابة الكثیر من األشخاص  على حدة مكان عملكل المنزل في 

 . بالمرض في نفس الوقت

 .رین إلى النرویجسافبالنسبة للماختبار على الحدود جراء إإلغاء شرط  •

 

. یمكن للبلدیات النظر توقعكما ن األمور تطور استمر إذا  شباط /فبرایر 17بحلول  القیود المتبقیة تھدف الحكومة إلى رفع 

 .لزم األمر نإ  في اتخاذ تدابیر محلیة

نیة التي سیتم تطبیقھا اآلن محلیًا. ین في التدابیر الوططعمین وغیر المطعملن تضیف الحكومة مزیًدا من الفروق بین الم

لزم   نإ والمطاعم فعالیاتتدابیر أكثر صرامة، فقد یكون من المناسب استخدام شھادة كورونا في ال تخاذالحاجة  ظھرتإذا 

 .األمر

وأكثر صرامة بالنسبة   خاصة  قواعد فرض  أننرى ا في النرویج. عالیة جدً المطعمین  ن نسبة إقالت الوزیرة شیركول  -

  منع تقدیمبما في ذلك  اآلن دابیرتالبعد أن قمنا بإلغاء العدید من محدودة للغایة ذات فائدة ین ستكون طعملغیر المُ 

وأضافت  . فعالیاتفي ال عداد المسموح بھااألوقیود  لى الطاوالتإ شرط تقدیم الطعام والشراب ، وات الكحولیةبوشرمال

 . في الوقت الحالي استخدام شھادات كورونا محلیًا  فرضلمناسب من غیر ا بأنھ شیركول

حفاظ على مسافة  التجمعات الكبیرة في المطاعم حیث یصعب ال بداء الحذر وتجنبإضرورة إلى یضاً أالوزیرة  وأشارت

الحالیة  متطلبات المن   استثناءمنح تم ی .بالعدوىإلصابة في حال اخطر كبیر المعرضین لین وطعمغیر المبالنسبة ل آمنة

  والذین تعافوا منبالكامل  مطعمینفي سفالبارد واألشخاص ال بشكل دائمإلى سفالبارد للمقیمین  سفراختبار قبل البإجراء 

 ساعة من وصولھم.  24في غضون ختبار جراء اإإلى سفالبارد  مسافرینجمیع العلى . ال یزال یتعین 19-فیروس كوفید 

 

 لة عن التدابیر المطبقة اآلن شام• نظرة 

 

 

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/mer-normal-hverdag-for-barn-og-unge/id2899256/
https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/mer-normal-hverdag-for-barn-og-unge/id2899256/
https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/store-lettelser-for-kulturen-idretten-og-frivilligheten/id2899270/
https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/store-lettelser-for-kulturen-idretten-og-frivilligheten/id2899270/
https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/regjeringen-fjerner-svart-mange-koronatiltak/id2899220/#tiltak


 زیادة العدوى

في األسابیع المقبلة، وعلینا ستصیب الكثیرین العدوى ن إیركول شفیلد غإن ،الصحة وخدمات الرعایة  ةوزیر وقالت -

شبھ أبشكل  نعیش حیاتناتكیف ون. حان الوقت لاآلن قادرون على التعامل مع زیادة العدوىفعالً نحن واالستعداد لذلك. 

. في المستقبل یش مع الفیروساعتسنن ما اآلأنھ یجب أن نخاف من الكورونا، إرب من عامین ا. قیل لنا منذ ما یقطبیعيالب

 .وقعبشكل كبیر عما نت الوضع تغیرإذا لم ی شباط /فبرایر  17تماًما بحلول  دابیرالت غاءلإنھدف إلى 

لكن خطر  ویصابون بالعدوى، سكما سیزداد عدد حاالت الدخول إلى المستشفیات ألن عدًدا كبیًرا جًدا من األشخاص 

. یقضي المرضى وقتًا أقل في  جائحةمن الدخول المستشفى أقل بكثیر اآلن مقارنةً بما كان علیھ الحال في وقت سابق 

 المستشفى، ویحتاج عدد أقل إلى العنایة المركزة.

  ضغطلخدمات الصحة والرعایة في البلدیات  لتضمن أال تتعرض دابیرإلى أن الحكومة نفذت عدًدا من الت شیركول أشارت

من  خاصة  كذلك إعداد حزمةالختبار وة باالمتعلق، وتغییر التوصیات بعد مخالطة مصاب، مثل إلغاء الحجر الصحي  كبیر

بشكل حاد  ةمكن حتى اآلن التعامل مع العدوى المتزایدال یزال من الم. أفادت مدیریة الصحة أنھ للخدمات الصحیةالتدابیر 

) في الوقت الحالي إلمام بالموارد  250لدى عدد أكبر من البلدیات (من خالل خدمات الصحة والرعایة في البلدیات. 

. للطوارئ لزیادة الطاقة االستیعابیة في خدماتھا في حال حدوث موجة عدوى كبیرة  اتوفرة لدیھا وتمتلك كذلك خططً الم

 . اً في الوقت الحاليالمستشفیات منخفض زیادة الضغط على خطر یعتبر 

ً أ العدوى رتفع معدالت، وتعندما یكون الفیروس شدید العدوى بھذه الطریقة -  لىإ ستنتقل العدوىن أمن المتوقع ف، یضا

لكن حان الوقت لعالج و،  التي قد تصیب البعض دور المسنین ومراكز الرعایة. لن نتمكن من تجنب المضاعفات الخطیرة

وفقا   ،المستشفیات والوفیاتلى  إالناس في التسبب في دخول الجائحة ستمر تالفیروس مثل األنفلونزا الموسمیة العادیة. س

 .الوزیرة شیركوللما ذكرتھ 

 تدابیر أكثر صرامة.  فرض، فقد یكون من المناسب بشكل كبیرالعبء على خدمات الصحة والرعایة  ن زادإ

 

 (االختبار والعزل وتتبع العدوى والحجر الصحي)   TISK تسھیالت في استراتیجیة مزید من الال

لتوصیة بإجراء اختبارات منتظمة في ریاض األطفال والمدارس وقطاع التعلیم. یمكن للبلدیات لجرى في وقت سابق إلغاء 

وجود  في حالة  في المدارس والجامعات وما إلى ذلكلتكون متاحة االختبارات  وفركافیة أن تاستیعابیة قدرة ب  تتمتعالتي 

 أعراض.  االختبارات لألشخاص الذین تظھر علیھملى عصول  ح تسھیل الھو ھذا والھدف من . محليعلى النطاق الحاجة 

 من في حكمھم، ولكن یوصى أفراد األسرة وبعد مخالطة حالة مصابة بالنسبة لجمیع الفئاتیتم إنھاء الحجر الصحي 

، ولكن یجب  جراء اختبارإأعراض  يأم ال تظھر علیھ ممن ینخراآل لیس من الضروري للمخالطین. بإجراء اختبار

عند  فقط إجراء اختبار بأو أقل  والمتوسطة یُنصح األطفال في سن المدرسة االبتدائیة  أعراض. ال ظھوراالنتباه في ح

االختبار والحجر الصحي   تحت العنوان عدوى في المنزل. اقرأ المزیدإصابة بال، حتى لو كانت ھناك عراضأظھور 
 في مربع الحقائق أدناه.  والعزل



 

یقوم كل نناشد أن لزم األمر.   ن، ولكن یمكن للبلدیة تقدیم المساعدة إإلى حد كبیر  ذاتھ تتبع العدوى للفرد ةنقل مسؤولی تم

 . لدیھم أعراض لینتبھوا في حال ظھورب بالعدوى، یأص نإیعرفھم  ممن المخالطین المقربینإخطار شخص ب

في   حضور/ ال زبائنالمعلومات تسجیل ب لمتعلقةالمتطلبات ا ، سیتم إلغاءTISK استراتیجیة مع التسھیالت التالیة في

  Smittestoppمكافحة العدوى تطبیق إلى أن استخدام  المعھد الوطني للصحة العامةشیر ی. والمقاھي والمطاعم فعالیاتال

 .بحدوث عدوى ما  فعالیةیمكن أن یغطي الحاجة إلى إخطار المشاركین اآلخرین في 

 

ومن في فترة العزل أیًضا على األشخاص المصابین بالفعل  عدیلأیام. ینطبق الت 4إلى  6العزل من  فترةص لییتم تق

ساعة   24عراض بعد مرور أولدیھم ن یألشخاص المصابل نھاء الحجر الصحيإمن الممكن الیوم.  یقضون العزل حالیًا

 مستمر. بشكلالعزل  اشتراطات. تقوم الحكومة بتقییم بدون حمىعلى األقل 

خدمة   یمكن للبلدیات إذا كانت لدیھا القدرة تقدیموتكالیف االختبار فیما یتعلق بالسفر إلى الخارج. تغطیة المسافر  على

 بنفسھ. تكالیفھا االختبارات المتعلقة بالسفر إلى الخارج، والتي یجب على المسافر دفع جراءإ

 

 ھذه ھي التدابیر الوطنیة 

 عامة   توصیات

 السعال آداب  نظافة الیدین وعلى  الحفاظ •

 أخذ اللقاح •

 المرض   عندالبقاء في المنزل  •

 الجھاز التنفسي جدیدة في أعراض عند ظھور  19-ختبار كوفید إجراء ا •

 

 ة االجتماعی مخالطةالمسافة وال

اطلع على   .من في حكمھمأفراد األسرة و عن اآلخرین ما عدا الحفاظ على مسافة متر واحد بالجمیع  نوصي •

والفعالیات والتجمعات واألنشطة الریاضیة   التعلیم العاليبعض االستثناءات من ھذه التوصیة تحت العناوین: 
 والترفیھیة المنظمة.

 .والمدارس االبتدائیة ریاض األطفال فيألطفال على امسافة متر واحد الحفاظ على  ال تنطبق التوصیة ب •

ألطفال  الخاصة باخدمات ال فيلبالغین الذین یعملون على امسافة متر واحد الحفاظ على  ال تنطبق التوصیة ب •

 . ضعیفة والمعرضة للخطروالشباب والفئات ال

خطیر والبالغین غیر المحصنین حمایة  كورونا على األشخاص المعرضین لخطر اإلصابة بمرض  نبغيی •

 ؟  بین الناساالجتماعي   یرة للتواصلھناك أھمیة كبولكن ال یجب علیھم عزل أنفسھم.  أنفسھم،



خطیر والبالغین غیر المحصنین توخي الحذر  كورونا یجب على األشخاص المعرضین لخطر اإلصابة بمرض  •

من   والمقاھي ألننا نعلم من خالل التجربة أنھ یصبحبشكل خاص أو تجنب: التجمعات الكبیرة في المطاعم 

ً   الصعب الحفاظ على مسافة بین غیر الضروري إلى   تنقلالتجنب  األشخاص في ھذه المواقف. علیھم أیضا

 العدوى. بھاكثر ت مناطق 

 لیست ھناك قیود فیما یخص عدد الضیوف.  •

حیث   لوقتواحدة ولمدة من افي غرفة عدد من األشخاص فیھا  یتواجدفي المواقف التي  التھویة الجیدةبیوصى  •

 .ھؤالء لیسوا من نفس األسرة أو من في حكمھمیكون 

 

 استخدام الكمامات

في المحالت من اآلخرین مسافة متر واحد على األقل  حفاظ علىال یتعذرعندما  یلتزم المرء باستخدام الكمامات •

لمحطات. ینطبق الداخلیة ل الصاالتالتجاریة ومراكز التسوق والمطاعم ووسائل النقل العام وسیارات األجرة و

 .فاصلة بینھمأیًضا على الموظفین ما لم یتم استخدام حواجز   ھذا اإللزام

أو في الفعالیات عند جلوس   و مقھىأثناء الجلوس على طاولة في مطعم أاإللزام باستخدام الكمامات طبق ینال  •

 . لھ الشخص في مقعده الثابت والمخصص

 

 الترفیھیة المنظمة الریاضیة واألنشطة 

  والخارج على حد سواء ویسمحالداخل في  بشكل اعتیادي األنشطة الریاضیة والترفیھیة المنظمةبإجراء  سمحیُ  •

 عند الضرورة مباشرال الجسدي حتكاكالاب

 یُسمح بممارسة ریاضة المحترفین بشكل اعتیادي   •

 

 SFOنشاطات ما بعد المدرسة المدارس وریاض األطفال و 

مراكز المدارس ون ریاض األطفال وأ. مما یعني مكافحة العدوىبما یتماشى مع قواعد  لعمالاستمرار متطلبات  •

 لنموذج اإلشارات المروریة. للتدابیر وفقاً ر خضلمستوى األ با ستعملتعلیم الكبار 

 تعلیم الكبارمراكز والمدارس ریاض األطفال وفي فیما یخص مستوى التدابیر وطنیة ال اتتوصیلغاء الإ •

 جراء اختبارات منتظمة إلتوصیة الخاصة بلغاء اإ •

 

 ي عالالتعلیم ال

 مكافحة العدوى إرشاداتبما یتماشى مع عمل ال شرطاستمرار  •



یجب أن   التدریس حضوري. كل یكونل ما یلزمبالقیام ب المھنیة الجامعیة والمعاھد الجامعات والكلیات  نوصي •

ة قدر  یحصل الطالب على روتین دراسي عادي وبیئة دراسة جیدتنظم المؤسسات التعلیمیة الدراسة بحیث 

 التوصیات الحالیة.  في إطار اإلمكان

 لتنفیذ التدریس. اً ضروریذلك كون یحیث المتر الواحد توصیة مسافة  التغاضي عنمكن من الم •

 جراء اختبارات منتظمة إلغاء التوصیة الخاصة بإ •

 

 العمل  قطاع

 خرین یوصى بالحفاظ على مسافة متر واحد عن اآل •

بین  لما ھو القدر المناسب من العمل من المنزل خاص بھم بإجراء تقییم أصحاب العمل  وصىی •

 احتمال  رجحیةأ  في مدىعلى سبیل المثال قد یكون من المفید التفكیر ھذا النوع من التقییم  في. الموظفین

 . ن في مكان العمل وخطر ارتفاع الغیابات المرضیة بشكل كبیرموظفیاإلصابة بالعدوى بین ال

 آمنة بین الموظفین سافةمالحفاظ على التوصیة بیجب مراعاة  •

، إال إذا تم استخدام حواجز  آمنةمسافة على إذا لم یكن من الممكن الحفاظ  استخدام الكماماتالتوصیة ب •

 أو ما شابھ ذلك.   الجدران الفاصلة مثل استخدام عازلة 

یمنع الموظفین من أداء  إذا كان ذلكعلى الخدمات  استخدام الكماماتالمنزل و عمل مننطبق الیال  •

 الفئات الضعیفة واألطفال والشباب. فیما یخص فقاً للقانونالمھام الضروریة و

 

 والتجمعات فعالیاتال

 ال توجد أي قیود تتعلق بتحدید عدد الحضور في التجمعات الخاصة   •

 الفعالیات العامة •

 إلغاء القیود الخاصة بأعداد الحضور •

 ت.كماماالاستخدام  واآلمنة مسافة متطلبات مكافحة العدوى وال فرض •

 المعاییر المھمة فیما یخص مكافحة العدوى وااللتزام بھاب یُلم جیًدا أنیتوجب على منظم الفعالیة  •

عن  على مسافة متر واحد على األقل  فعالیاتر في الوحضفرد من الكل إمكانیة حفاظ یجب أن یتأكد المنظم من  •

استثناءات من ھذا المطلب عند الجلوس في أماكن محددة   تُعطي. من في حكمھم وأ سرة فراد األأمن غیر آلخرین ا

. على  بھ س كل فرد من الجمھور في مقعد مخصصو عند جل  ملء جمیع المقاعد في القاعة بھذا یكون باإلمكانثابتة. و

 تُمنح. فعالیةأو منطقة ال  األماكن األخرى ضمن القاعةفي آمنة بین األشخاص مسافة على الحفاظ  إمكانیةالمنظم تسھیل 

مشاركون في الفعالیات شرط الحفاظ على مسافة متر واحد لبعض المجموعات، بما في ذلك المن أیًضا استثناءات 

في ریاض األطفال أو   اتفي نفس المجموعمن ھم األحداث الثقافیة والریاضیة والمشاركین في دورات معینة وو

 المدرسة االبتدائیة. 



 جمھور إعداد خطة مكتوبة لكیفیة الحفاظك شخص 200أكثر من الستقبال ین الذین یخططون یجب على المنظم •

وذكر  بالغاإل. یجب على المنظم فعالیةلعدوى في المكان الذي یتم فیھ تنفیذ التتماشى مع مكافحة ا على العمل بطریقة

 . كافحة العدوىبم الخاصةر ییامعوفقاً لما جاء في ال األسباب في حال الحیاد عن التدابیر

 

 والحانات والمقاھي   مطاعمال

 لیالً في الحانات والمطاعم. 11لغاء حظر تقدیم المشروبات الكحولیة بعد الساعة إ •

عن األشخاص  التزام كل شخص بالحفاظ على مسافة متر واحد أن یضمن   أو المقھى أو الحانة  المطعم على •

 .من في حكمھمغیر أفراد األسرة و اآلخرین من 

ال یسمح للحانات والمطاعم والمقاھي بتنفیذ نشاطات یتعذر فیھا الحفاظ على مسافة متر واحد بین الزبائن، على   •

 سبیل المثال الرقص  

 .والمقاھي عماالمط في زبائنتسجیل معلومات االتصال للشرط  لغاءإ •

 

 والعزل  واالختبار يصحالحجر ال

عراض یجب  أ لدیھم أیام. فیما یخص المصابین الذین   4نفسھم لمدة أ عزلیجب على المصابین بعدوى الكورونا  •

نھاء إقبل دویة خافضة للحرارة أدون استخدام  بدون حمى  ساعة على األقل  24یضاً التأكد من مرور أعلیھم 

العزل أیًضا   طول مدةتنطبق القواعد الجدیدة المتعلقة بمر على جمیع متغیرات الفیروس. ینطبق ھذا األ العزل.

 عزل عندما تدخل القواعد حیز التنفیذ.ال  ھم فيعلى األشخاص الذین 

 .ن في حكمھمقربین من أفراد األسرة أو ممأیًضا لجمیع المخالطین ال وفقاً للوائح التشریعیةالحجر الصحي لغى ی •

مع الشخص   مخالطةیومیًا لمدة خمسة أیام بعد آخر جراء اختبار إ من في حكمھمیوصى بفحص أفراد األسرة و •

   المصاب.

تبار  جراء اخإمع الشخص المصاب خالل فترة العزل  مخالطةاألشخاص الذین ال یستطیعون تجنب ال علىیجب  •

 تسعة أیام. جمالیةلتصبح المدة اإل یومیًا خالل فترة العزل، ثم یومیًا لمدة خمسة أیام بعد انتھاء العزل

  یجریھ موظفوذاتي، ولكن یمكن أیًضا إجراؤه كاختبار سریع للمستضد الختبار من خالل االیجب إجراء االختبار  •

 . PCRر آبس سي صحیة أو اختبار الرعایة  ال

ال   والذین ونخرآلالمخالطون االختبار. ال یُنصح ا إجراءاألشخاص الذین یعانون من األعراض بیُنصح فقط  •

 .في الظھور ألعراضعلیھم االنتباه في حال بدأت ا، ولكن االختبار جراء إبأعراض  م أيتظھر علیھ

مر  ھذا األینطبق و .ضأعرا فقط عند ظھور ختبار اال إجراءنصح األطفال في سن المدرسة االبتدائیة أو أقل بیُ  •

 العدوى في المنزل.عندما توجد إصابة بأیضا 

وتجنب  الداخلیة في األماكن العامة باستخدام الكمامات  من في حكمھمومصاب الشخص  للفراد األسرة أ صحنیُ  •

مراقبة   یجب علیھم إلى ذلك، . باإلضافةمخالطة عن قرب أیام بعد ال 10التجمعات والمناسبات الكبیرة لمدة 

https://www.helsenorge.no/koronavirus/karantene-og-isolasjon/#isolasjon


في حالة ظھور  ختبار . یجب البقاء في المنزل وإجراء االعزل أعراض طوال فترة الالوضع في حال ظھور أي  

 . أعراض 

 اختبارات منتظمة في ریاض األطفال والمدارس والتعلیم العالي.  نھاء التوصیة الخاصة بإجراءإ •

متاحة في  لتكون االختبارات  وفرأن تب  اتختبارالااستیعابیة كافیة إلجراء یمكن للبلدیات التي لدیھا قدرة  •

لى االختبارات لألشخاص الذین تظھر علیھم  عصول حھذا لتسھیل الوالمدارس والجامعات وما إلى ذلك. 

 . األعراض

 

 العدوىتتبع 

، ولكن ة لالختبارإیجابیظھرت نتیجة في حالة  من خالطوھم عن قربإبالغ ب  القیامن یاألشخاص المصاب على •

 للبلدیة تقدیم المساعدة إذا لزم األمر.یمكن 

ن كانت إالنتیجة  البلدیات استخدام أنظمة التسجیل الذاتي لالختبارات الذاتیة، حیث یمكن للفرد تسجیل  على •

 اختبار ذاتي. جراء إإیجابیة بعد 

 . Smittestoppختبار في تطبیق النتیجة اإلیجابیة لالیُنصح األشخاص المصابون بتسجیل  •

 

 مكافحة العدوى وفقاً لمتطلبات  العمل 

متر  ضمان االمتثال لمتطلبات منھا الحفاظ على مسافةمكافحة العدوى متطلبات  ما یتماشى معب عملال یشمل •

على أن تكون لدى  ، من في حكمھم من مقربیننفس المنزل أو  منواحد على األقل عن األشخاص الذین لیسوا 

 ظیف الجید والتھویةإجراءات للنظافة الجیدة، والتن المؤسسة

المھني  التعلیم والتدریب  كل مراكزریاض األطفال والمدارس وفي مكافحة العدوى العمل وفقاً لمتطلبات  یُفرض  •

 األخرى.

مفتوحة: لكي تتمكن من إبقاء أبوابھا   العمل وفقاً لقواعد مكافحة العدوىالتالیة ب لتزم المؤسساتیجب أن ت •

وحمامات   ةالصحی اتات البنغو وحمامات السباحة والمتنزھات المائیة والمنتجعوالمتاحف وقاعالعامة المكتبات 

 الفنادق والصاالت الریاضیة ومراكز التسوق والمحالت التجاریة والمعارض واألسواق المؤقتة وما شابھ ذلك. 

 

 سفالبارد جزیرة 

في سفالبارد واألشخاص الذین یمكنھم توثیق مقیمون بشكل دائم ألشخاص الذین یمكنھم توثیق أنھم یُعفى ا •

 ر إلى سفالبارد.سفاختبار قبل الجراء إ، من شرط  19-كوفید من مرض وا تعافالكامل أو أنھم ب تطعیمھم

 ساعة من وصولھم. 24یجب أن یخضع جمیع األشخاص الذین یصلون إلى سفالبارد لالختبار في غضون   •



 الدخول إلى النرویج 

 یضاً على المواطنین النرویجیین أوینطبق ھذا  یجب على جمیع المسافرین التسجیل قبل الوصول إلى النرویج •

براز وثیقة إ،  19-تعافوا من كوفیدكامل أو أنھم بال ونطعممأنھم بعلى المسافرین الذین ال یستطیعون التوثیق  •

 .إلى النرویج الوصولقبل  جراؤهإتؤكد نتیجة اختبار سلبیة باختبار تم 

 لغاء الشرط المتعلق بإجراء اختبار على الحدود. إ •

   norge.nohelseاقرأ المزید عن قواعد الدخول على  •
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