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 ي صحف یانب
 
 

 حتافتتواصل الحكومة إعادة اال
 

خطة إعادة الفتح. سیكون اآلن من   منالثالثة  مرحلةاح المجتمع وتنتقل إلى التتواصل الحكومة إعادة افت
كما   فعالیات،في ال  شخاصیُسمح بتواجد عدد أكبر من االالمنزل، و  في ضیوفالمزید من ال   استقبالالممكن 

  من مختلفالریاضیة والثقافیة فعالیات منزل. یمكن لألطفال والشباب المشاركة في اللعمل من الل  الحاجة ستقل
 .دون الحاجة إلى الحفاظ على مسافة متر واحد مناطقوال قاطعاتالم

 
من   12الساعة یة اعتباًرا من في اللوائح التشریعالتوصیات الجدیدة على الفور، بینما تسري التغییرات    تسري

 .حزیران/یونیو 20 الموافق  األحدیوم منتصف نھار 
 

عدد حاالت الدخول  ھناك تراجع في االنخفاض، وبمعدالت العدوى غ "تستمر رئیسة الوزراء إیرنا سولبرقالت   -
ً  إلى المستشفیات قاح واحدة على  عاًما جرعة ل 18حوالي نصف السكان الذین تزید أعمارھم عن   وتلقى ،ایضا

 ". إعادة االفتتاح منالثالثة  مرحلةإلى ال  نتقال، ونحن مستعدون لالوفقاً للمخططلنرویج تسیر ا األقل. 
 
قد یكون من  .الثالثة على توصیات مدیریة الصحة والمعھد الوطني للصحة العامة مرحلةد قرار االنتقال إلى الستنی

 .حیثما تظھر  حاالت التفشيأیضا خالل ھذه المرحلة فرض تدابیر محلیة للقضاء على الضروري 
 

غیر مستقر في أماكن كثیرة من  ال یزال وضع فیروس الكورونا حذر.ال قائلةً "یجب علینا توخيغ رلبوأكدت س  -
ن یستمر  أاالستعداد وتم أ على  لذا علینا أن نكون .لفیروسا متغیرات ، وھناك حالة من عدم الیقین مرتبطة بالعالم

  فتحفي قلیالً  أنيالنرویج تعتمد على قدرتنا على الت داخلن إعادة االفتتاح  إعند دخول النرویج.  بقیودالعمل 
 " .الحدود

 
 
 

 المدارس وریاض األطفال 
في ھذه  و. جائحةلقد أعطینا األولویة لألطفال والشباب طوال فترة ال" وري میلبي غالتعلیم واالندماج  ة وزیر  قالت -

 ."ستكون التدابیر التي تنطبق على األطفال والشباب أقل صرامة مقارنة بالبالغینالمرحلة من إعادة االفتتاح،  
 

 .التي ینبغي اتخاذھا في ریاض األطفال والمدارس دابیرالمحلیة ھي التي تقرر مستوى التال تزال السلطات 
 

  مستوى األخضر بعد اإلجازة عمل وفقاً للیجب أن تخطط المدارس وریاض األطفال للضافت الوزیرة میلبي " أ  -
دارس وریاض األطفال ستبدأ  بأن معظم الم ثقة كبیرة   ، ما لم تتطلب حالة العدوى المحلیة خالف ذلك. لديالصیفیة

ً بشكل شبھ طبیعي في الخریف   العمل لمستوى األخضر. یجب أن تخطط الجامعات والكلیات والمعاھد المھنیة  ل  وفقا
 ."كذلك الخریف فيبدایة الفصل الدراسي   الحضوري منذ  للتدریس
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Side 2 
 

المناطق والمقاطعات، وبالتالي  مختلفمن لمشاركة ل أیًضا المجال  فتحن"  التعلیم واالندماج ة وزیر  ضافتأكما   -
تذكر أن كالً من البالغین  یجب  التي تجمع األطفال من مختلف أنحاء البالد. لكن لقاءات والتنظیم الدوریات 

األطفال والشباب  فیھا  یشاركالتي   فعالیاتواألطفال واألشقاء األصغر یُحسبون ضمن الحد األقصى للعدد في ال 
 "عاًما 20الذین تقل أعمارھم عن 

 
 

 ة الصیفی  اتمخیم السماح بتنظیم ال
 . الیوم  یبدأ العدید من األطفال والشباب عطلتھم الصیفیة

 
عن إمكانیة تنظیم  أعتقد أن األطفال والكبار یتساءلون " یل إنغولف روبستاد ش  ،سرةطفل واأل الشؤون وزیر  قال  -

ات الصیفیة ومعسكرات األنشطة خیمالم تنظیم ممكن من الأنھ سیكون  یسرنيلھذا العام.   ةالصیفی  اتالمخیم
  سیستمتعون بأجواء المخیم   ف األطفال والشبابآال  ھذا یعني أنو. ھذا العام  واألنشطة الترفیھیة األخرى

   "لحیاة ذلك معھم مدى اذكریات    سیحملونو
 

 . ستستمر معقدةالقواعد ال قیود وال ، إال أن لقضاء العطلةخارج البالد لى إ السفر إمكانیة على الرغم من 
 
لذلك    .وقتًا طویالً لى النرویج إالدخول  ، وقد یستغرق شاقًا  قد یكون السفر إلى الخارج"قائالً وأضاف روبستاد  -

 . ووضوحاً" ألكثر أمانًاھذا الخیار ھو اعطلة في النرویج. القضاء بالحكومة  تنصح
 
 
 

 تعریفات 
 

 التطعیم الكامل: 
 

 أكثر من أسبوع منذ تلقي آخر جرعة.  مضيی نأعلى  تلقي جرعتین من اللقاح،  •
منذ أكثر من أسبوع. ال یمكن تلقي   كوروناجرعة واحدة من لقاح ال تلقيو  -19كوفیداإلصابة السابقة ب •

 . أظھر نتیجة إیجابیة  الذيجرعة اللقاح إال بعد ثالثة أسابیع من إجراء االختبار 
طعماَ  یعتبر الشخص مُ بعد ثالثة أسابیع. أظھر نتیجة إیجابیة  جراء اختبارإاللقاح وتلقي جرعة واحدة من  •

 العزل.فترة  بعد االنتھاء من بالكامل 
 
 

 : الحصانة
 

 تطعیم بالكامل.التم   •
 .ھاتلقی منذأسبوًعا   15إلى  3من  ور، ومرمن اللقاحتلقي جرعة واحدة  •
 . خیرة في األشھر الستة األ 19-بمرض كوفید  ابة سابقةصإ •

 
 

 3الوطنیة التي یتم تطبیقھا في المرحلة   دابیرھذه ھي الت
 

 د لبالنحاء اأتشمل جمیع توصیات  
 قي المنزل إذا كنت مریضا.  اءبقل ظ على نظافة الیدین. ااحفالمتر واحد.   الحفاظ على مسافة



Side 3 
 

 االجتماعي  ختالطاال
 

 ضیفًا. (جدید)   20أكثر من   تستقبلال  •
حتى لو   ،الخاصةزیارات من مجموعاتھم  استقبالألطفال في ریاض األطفال والمدارس االبتدائیة ل یمكن •

 . ما توصي بھ السلطات عددھم تجاوز 
 ضمن العدد الذي توصي بھ السلطات  صنینالمحال یتم حساب  •
ً اجتماعی  ن یختلطواأن صنیص المح ألشخالن مكالمسافة ساریة، لكن یال تزال التوصیة الخاصة ب • (أقل   ا

 لخطر. ل المعرضة  یكونوا من الفئات على االّ   صنینوغیر مح  حصنینمتر واحد) مع أشخاص م مسافة من
 في الھواء الطلق.  اللتقاءعلى ا عشجنُ  •

 
 
 

 السفر 
 

 السفر الداخلي. سمح بیُ  •
أقل صرامة اتباع    تدابیربلدیات ذات   والذین یسافرون إلى صنینیجب على األشخاص غیر المح •

 ھا في الوقت السابق للرحلة.بالتوصیات المطبقة في البلدیة التي أقاموا 
بحیث یتم تجنب انتشار العدوى   ةرحللن على توخي الحذر والتخطیط لصنیشجع األشخاص غیر المحنُ  •

ً یعتبر ذلك مھم. مستطاعقدر ال األماكن المختلفة بین لألشخاص الذین یسافرون من مناطق ذات   ةً خاص ا
ً محلیة صارمة   تسري فیھا تدابیرضغط عدوى مرتفع، أي من البلدیات التي     -19كوفیدئحة ال ل وفقا

 حلیة المماثلة. أو اللوائح الم  C5إلى   A5الفصول 
 
 
 

 المدارس وریاض األطفال 
 

األصفر أو األحمر التدابیر ذات المستوى األخضر أو  تتبع ریاض األطفال والمدارس نموذج إشارة المرور من 
 . في حالة العدوىفي ضوء التغیرات  تدابیرلتغییر مستوى ال  یتم االستعدادبلدیة و كل وفقًا للتقییمات المحلیة من قبل

 
 
 

 ي عال العلیم  الت
 

 منتظم. بشكل االختبارات جراء إوتقییم  دریس الحضوريالمزید من الت •
 العدوى.  تتبعلتسھیل   جلوسھم كن امأو اضرینل الحیسج ت •

 
 

 العمل 
 

 زیادة التواجد في مكان العمل. (جدید)  •
 جزئي و/ أو ساعات عمل مرنة. بشكل منزلمن ال العمل •
ً  لعدوىا  مخاطرالمنزل ضروریًا في ضوء  عمل منیقیّم صاحب العمل إلى حد كبیر ما إذا كان ال • .  محلیا

 (جدید) 



Side 4 
 

 العامة لمكافحة العدوى.  تدابیرال •
 . من الممكن لجمیع العاملین الحفاظ على مسافة متر واحد من اآلخرین یجب أن یكون  •
مكان العمل، ولكن یجب علیھم   حفاظ على المسافة اآلمنة لآلخرین فيالال یحتاج األشخاص المحصنون  •

 د) المعرضة للخطر. (جدی  من الفئاتن صنیإیالء اھتمام خاص لألشخاص غیر المح 
 
 
 

 (الخاصة والعامة)  الفعالیات
 
 في الھواء الطلق بدالً من الداخل.  فعالیاتعلى إقامة ال عشجنُ 
 

الى  لذھابین والذین یأتون من مناطق تعاني من ارتفاع ضغط العدوى عدم اصنیجب على األشخاص غیر المح
وفقاً  منظمة محلیة صارمة  تدابیرأن البلدیات لدیھا  المقصود بارتفاع ضغط العدوى ھوفي بلدیات أخرى.  فعالیات
 . ماثلةأو اللوائح المحلیة المالتشریعیة  19-من الئحة كوفید C5إلى   A5 للفصول

 
 

 األنشطة الریاضیة والثقافیة والترفیھیة 
 

 األنشطة الخارجیة بدالً من الداخلیة.على ممارسة شجع نُ  •
  یاً ضرور إذا كان ذلكمسافة متر واحد في الداخل والخارج بالحفاظ على استثناءات من التوصیة یُمنح  •

للتدریب على الریاضات التي تتطلب االحتكاك الجسدي للبالغین   وھو ما یفتح المجالللقیام بالنشاط. 
 (جدید) 

بالنسبة  ھواء الطلقشخًصا في ال 40وشخًصا في الداخل  30المجموعة   فرادأعدد   یتجاوزبأال   وصىیُ  •
 . (جدید) للبالغین

 
 

 (جدید)  نشطةاألمعسكرات و ةالصیفی اتالمخیم
 

الصیفیة ومعسكرات األنشطة واألنشطة الترفیھیة األخرى    مخیماتعدد المشاركین في ال الحد منوصى یُ  •
شخص،   300 العدد بحیث ال یتجاوزالتي تجمع العدید من األشخاص وتستمر على مدى عدة أیام،  

 .لكل مجموعة شخًصا 40حوالي  تتألف منبتقسیم المشاركین إلى مجموعات یضاً  أوصى ویُ 
لتوصیات العامة المتعلقة بالمسافة ونظافة الیدین تنطبق  الحفاظ على مسافة متر واحد، ولكن ا   یُشترطال •

 لبالغین واألطفال على حد سواء.وتشمل ا أیًضا على المخیمات، 
أنشطة ال یمكن القیام بھا دون االقتراب   ممارسة عندال تسري التوصیة الخاصة بالحفاظ على المسافة  •

 . في المخیم متر واحد  بحیث تكون المسافة اقل من
 
 

 المحترفین    ریاضة
 

في الھواء الطلق وفي   تنظیم الدوریاتھذا یعني أنھ یمكن و. بشكل طبیعي الریاضة للمحترفینیمكن ممارسة 
 الداخل. (جدید) 
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 نحاء البالد أ تشمل كافة قواعد  
 

 قطاع التجارة 
 

تجھیز  ، مثل -19ة كوفیدئحلال طبیق سلیم لقواعد مكافحة العدوى المنظمة وفقاً مع ت  یُسمح بفتح المحالت التجاریة
ً تدابیر مكافحة العدوى تنطبق  لنظافة. ا  تدابیرمسافة ال تقل عن متر واحد واتباع للحفاظ على  المكان معاییر  لل  وفقا

 . ة تنظیم التجار یتم تنظیم المعارض التجاریة واألسواق المؤقتة بنفس طریقة   .مجالالالخاصة ب
 
 

 األنشطة الریاضیة والثقافیة والترفیھیة 
 

الریاضیة أو    فعالیاتعاًما المشاركة كریاضیین في ال 20یمكن لألطفال والشباب الذین تقل أعمارھم عن  •
المناطق/ المقاطعات (على الصعید الوطني)، سواء في الھواء الطلق أو في  من مختلف نافساتالم

 الحفاظ على مسافة متر واحد. (جدید)  شرطالداخل، دون  
  فعالیاتمتر واحد عند المشاركة في الالحفاظ على   شرطمن  شعبیةیُعفى البالغون في الریاضات ال  •

على   الھواء الطلق والداخلفي ھذا وینطبق  مقاطعة.لداخل المنطقة / ا لقاءاتالریاضیة مثل المباریات وال 
 . (جدید) حد سواء

متر الحفاظ على البالغون من غیر المحترفین من قاعدة  مسرحال ویُعفى الراقصون والموسیقیون وفنان •
 خارج والداخل، إذا كانوا یتدربون معًا. (جدید) في الالثقافیة   فعالیاتواحد في ال

 
 
 فعالیات ال
 
 

 خاصةال الفعالیات
 

مستعارة، في المستأجرة/ ال  الصاالتأو في  ةعاماألماكن الشخص في  100 یُسمح بتواجد عدد ال یفوق •
 الداخل والخارج. (جدید) 

 
 

 عامة (جدید) ال الفعالیات
 
 

ستخدام اختبار أو شھادة  دون اب
 كورونا   

 في الھواء الطلق  في الداخل 

 
 عند وجود أماكن ثابتة ومخصصة 

 شخص   1000الحد األقصى 
)500x2  (مجموعتین 

 شخص   2000الحد األقصى 
)500x4  (مجموعات 

 
 بدون أماكن ثابتة ومخصصة 

 شخص   400الحد األقصى 
)200x2  (مجموعتین 

 شخص   800الحد األقصى 
)200x4  (مجموعات 



Side 6 
 

 
 باستخدام اختبار أو شھادة كورونا 

  

 
 عند وجود أماكن ثابتة ومخصصة 

 

 
 % من السعة المتوفرة50

 شخص   2500الحد األقصى 
)500x5  (مجموعات 

 
 % من السعة المتوفرة50

 شخص   5000الحد األقصى 
)500x10  (مجموعات 
 

 
 بدون أماكن ثابتة ومخصصة 

 % من السعة المتوفرة50
 شخص   1000الحد األقصى 

)500x2  (مجموعتین 

 السعة المتوفرة% من 50
 شخص   2000الحد األقصى 

)500x4  (مجموعات 
 
 
 
 
 
 حیاة اللیلیة والمطاعم والمناسبات مع ترخیص لتقدیم الكحولال
 

 (جدید) یُلغى منع تقدیم المشروبات الكحولیة بعد منتصف اللیل •
 . 24:00 منتصف اللیلعند   استقبال الزبائنإیقاف   ستمری •
مقاعد  وجود ، وزبائن، وتقلیل عدد العند الطاوالت، وتقدیم المشروبات الكحولیة الزبائن  تسجیلیُشترط   •

 اآلمنة.   المسافةباإلضافة الى الحفاظ على  زبائن،لجمیع ال
 
 


