
Enfeksiyon kontrol önlemleri paketleri 
hazırlanacak 
Hükûmet, korona önlemlerinden etkilenen sektörler için daha 
fazla öngörülebilirlik sağlamak istiyor. Bu nedenle, gerektiğinde 
kullanılabilecek enfeksiyon kontrol önlemleri içeren paketler 
konusunda genel bir yasal çerçeve üzerinde çalışıyoruz. 

- Olası salgınları ve yeni virüs varyantlarını ele almak için iyi hazırlıklı olmalıyız. 
Ayrıca olmayacağını umduğumuz şeylerle başa çıkmaya da hazırlıklı olmalıyız. Bu 
enfeksiyon kontrol önlemleri paketleri daha fazla öngörülebilirliğe katkıda 
bulunacaktır. Yeni virüs mutasyonlarının buna temel oluşturması halinde, sınırda 
önlemleri hızla uygulayabileceğimizden de emin olmamız gerekiyor, diyor 
Başbakan Jonas Gahr Støre. 

Hem kısa hem de uzun vadede durum hâlâ belirsiz. Enfeksiyon kontrol önlemleri 
içeren paketler kullanabileceğimiz bir araç olabilmeli ve pandemide değişiklikler 
oluşması halinde, hem tedbirleri daha sıkı hale getirme durumunda hem de 
hafifletme durumunda, kullanılabilir olmalıdır. Önlemler özel durumlara göre 
uyarlanmalı, orantılı olmalı ve Halk Sağlığı Enstitüsü ve Sağlık Müdürlüğü 
tarafından profesyonel olarak güncellenen bir temele dayanmalıdır. 

- Enfeksiyon kontrol önlemlerinin bir bütün olarak toplum ve ekonomimiz için 
önemli sonuçları oldu. Önlem paketleri her şeyden önce önlem düzeyi 
konusunda ileride verilecek kararlar için hazırlanmalı, daha iyi bir temel, 
öngörülebilirlik ve faydalar ile maliyetler arasındaki dengenin daha kolayca 
bulunabilmesi için gerekli, diyor Støre. 

Farklı sektörlerden öneriler isteniyor 

Sağlık Müdürlüğü ve Halk Sağlığı Enstitüsü, önlem paketleri konusunda 
önerilerde bulunmuştur (göreve yönlendiren bağlantı – daha sonra gelecek). 
Önlem paketiyle ilgili daha sonraki çalışmalarda, çeşitli ilgili bakanlıklar, 
önerilerde bulunmaları için ilgili sektörlerin kuruluşlarını ve temsilcilerini sürece 
dahil edecektir. Amaç, mümkün olan en doğru önlem paketlerini 
hazırlayabilmektir. 



- Paketleri mümkün olan en iyi hale getirmek istiyoruz ve bu paketleri kullanmak 
zorunda kalırsak sektörlerin mümkün olduğunca iyi hazırlanması için kilit 
oyuncuları dahil edeceğiz, diyor Sağlık ve Bakım Hizmetleri Bakanı Kjerkol. 

Önlem paketinin mümkün olduğunca etkili olabilmesi için toplum üzerindeki 
etkileri hakkında daha fazla bilgiye sahip olmak da önemlidir. Hükûmet, kısa bir 
süre önce enfeksiyon kontrol önlemlerini ve önlem paketlerinin toplumsal 
sonuçlarına ışık tutmak ve bunları değerlendirmek için bir uzman grubu atadı. 

Yeni korona stratejisi 

Hükûmet ayrıca pandemiyle başa çıkmak için strateji ve acil durum planını 
güncellemek için çalışıyor. Gözden geçirilmiş strateji, 2022 baharında sunulacak 
ve uzun vadede virüsle nasıl yaşayacağımızı ele alacak. Ana hedefimiz, hem 
bireyler hem de toplumun bütünü için yükün mümkün olduğu kadar az 
olmasıdır. Eylem paketleri, acil durum planının önemli bir parçası olmalıdır. 

 

 
 
 
 

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/ekspertgruppe-skal-gi-innspill-til-ny-strategi-og-nye-tiltakspakker/id2895428/

