
حزم من تدابیر مكافحة  مجموعةالحكومة تعتزم إعداد 
 العدوى 

 

أمام القطاعات   القدرة على التنبؤو االستقرار توفیر قدر أكبر من  في الحكومة النرویجیة  غبتر
ذا تعمل الحكومة على وضع إطار عمل شامل یحتوي على  ھالتي تتضرر من تدابیر كورونا، ول

حزم لتدابیر مكافحة العدوى یمكن استخدامھا إذا لزم األمر. مجموعة من   
 

للتعامل مع حاالت تفشي محتملة  نحن في حاجة إلى إجراءات تأھب جیدةقال رئیس الوزراء، یوناس غار استوره، " 

حزم  إن مجموعة  .مور ال نأمل أن تحدثیتعین علینا أیًضا االستعداد أل فیروسیة جدیدة.متغیرات ظھور احتمال للعدوى و

. ویتعین علینا كذلك ضمان إمكانیة تنفیذ  درة على التنبؤقفي خلق مزید من االستقرار وال ستساھم تدابیر مكافحة العدوى

   ".جة إلى ذلكا على الحدود إذا اقتضى ظھور طفرات فیروسیة جدیدة الحاالتدابیر سریعً 

 

حزم تدابیر مكافحة العدوى بمثابة ستكون وضع على المدى القریب والبعید. حول الوال تزال ھناك حالة من عدم الیقین 

االستعانة بھا عند حدوث تغیرات في الجائحة، سواء عند الحاجة لتشدید اإلجراءات أو تخفیفھا. ویجب أن  یمكنناأداة 

من المعھد الوطني  أحدث التقدیرات العلمیة المتخصصة تتناسب التدابیر مع الوضع القائم وأن تكون مالئمة ومستندة إلى

 للصحة العامة ومدیریة الصحة.  

 

. ستكون حزم  االقتصادان لتدابیر مكافحة العدوى تبعات كبیرة على المجتمع بأسرة وعلى وأضاف رئیس الوزراء "ك

وقدرة على   قاعدةتوفر سو ،للقرارات المستقبلیة حول مستوى التدابیر الطوارئ والتأھبخطة ھي التدابیر في المقام األول 

  " موازنة بین الفائدة والتكلفة بشكل أفضل.وكذلك  التنبؤ والتخطیط

 
 الترحیب باإلفادات والمقترحات من مختلف القطاعات

لحزم التدابیر. وفي إطار مواصلة العمل   مسوداتتقدمت مدیریة الصحة والمعھد الوطني للصحة العامة بإفادات حول 
تقدیم  معنیةمجموعة حزم التدابیر، ستتطلب الوزارات المتخصصة من المنظمات والممثلین عن القطاعات ال على إعداد

ومقترحاتھم. والھدف ھو إعداد حزم تدابیر أكثر فعالیة.  آرائھم   

 



 ،قالت وزیرة الصحة وخدمات الرعایة، شیركول "سنقوم بإشراك الفاعلین الرئیسین من أجل إعداد أفضل حزم ممكنة
الستخدام حزم التدابیر".  وكذلك حتى تكون القطاعات المختلفة مستعدة بأفضل قدر ممكن إذا اضطررنا  

الحكومة   تقام .كون التدابیر أكثر فعالیةحتى ت على المجتمع التدابیر ا اكتساب مزید من المعرفة حول آثارأیضً من المھم 
للعواقب المجتمعیة التي تترتب على تدابیر مكافحة   إجراء تقییموط الضوء یتسلمن أجل مجموعة خبراء  شكیلمؤخًرا بت

 العدوى ومجموعة حزم التدابیر.  

 

 استراتیجیة جدیدة للتعامل مع فیروس كورونا  

تھا وخطة التأھب للتعامل مع الجائحة. سیتم تقدیم االستراتیجیة المعدلة  تقوم الحكومة النرویجیة أیًضا بتحدیث استراتیجی 
كیف سنتعایش مع الفیروس على المدى الطویل. أحد األھداف الرئیسیة ھو تقلیل األعباء  وضحوالتي ست ،2022 ربیع

من خطة االستعداد  المترتبة على األفراد والمجتمع ككل ألقل قدر ممكن. ستكون مجموعة حزم التدابیر جزًء مھًما 
 والتأھب. 
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