اعالمیۀ مطبوعاتی
حکومت برنامه بازگشایی جامعه را ادامه می دهد
حکومت برنامۀ بازگشایی جامعه را ادامه می دهد و این پالن بازگشایی وارد مرحلۀ سوم می گردد .اکنون جمع شدن
اشخاص بیشتر در خانه ممکن شده است .در مراسم و گردهمایی ها اشتراک بیشتر اشخاص امکان پذیر است .اکنون
نیاز به کار کردن از خانه کمتر است .در تمام مناطق اطفال و نوجوانان می توانند در مراسم ورزشی و کلتوری بدون
با در نظرداشت فاصله  ۱متر اشتراک کنند.
توصیه های جدید به صورت فوری قابل اجرا است ،در حالی که در مقررات تغییرات از روز یکشنبه  ۲۰ماه جون بعد از ساعت
 ۱۲روز قابل اعتبار است.
صدراعظم ارنا سولبرگ می گوید :سطح شیوع ویروس رو به کاهش است و حال تعداد کم اشخاص نیاز به بستر شدن در شفاخانه
ها دارند و برای تمام افراد بالتر از سن  ۱۸سال حد اقل یک دوز واکسین تزریق شده است .این نشاندهنده این است که ناروی
طبق پروگرام طرح شده به پیش می رود .اکنون ما آماده گی داریم که به مرحلۀ سوم بازگشایی برویم.
تصمیم وارد شدن به مرحلۀ سوم بازگشایی به اساس توصیه های ریاست صحت عامه و انستیتوت صحت عامه صورت میگیرد.
برای غلبه بر شیوع ویروس اکنون هم ما نیاز به تدابیر و اقدامات وقایوی محلی داریم.
ارنا سوبلرگ تأکید به این می کند که ،هنوز هم باید محتاط باشیم زیرا در بسیاری از مناطق جهان وضعیت عفونت قابل پیشبینی
نیست و به دلیل ظهور انواع جدید ویروس در یک حالت نامطمئین قرار داریم .بنا براین ،ما در مورد ورود به ناروی باید برای
وضع نمودن محدودیت ها آماده گی داشته باشیم .بازگشایی ناروی به مسدود نگهداشتن سرحدات برای یک مدت معین وابستگی
دارد.
مکاتب و کودکستان ها
وزیر معارف گوری میلبی می گوید :اطفال و نوجوانان در طول پاندمی از اولویت های ما بوده است .در این مرحله برای اطفال
و نوجوانان نیز تدابیر و اقدامات مالیم تر وضع می گردد.
در مکاتب و کودکستان ها تا هنوز هم تعیین سطح اقدامات و تدابیر به دوش مقامات محلی می باشد.
گوری میلبی می گوید :مکاتب و کودکستان ها باید بعد از تعطیالت تابستانی برای تدابیر و اقدامات سطح سبز برنامه ریزی
نمایند ،در صورتی که وضعیت شیوع در محل خالف این عمل نباشد .من باور کامل دارم که مکاتب و کودکستان ها در خزان
سال جدید تعلیمی را به سطح اقدامات سبز آغاز خواهند کرد .همچنین پوهنتون ها ،مؤسسات تعلیمات متوسط و مکاتب حرفوی
باید پالن سمستر فصل خزان را برای حضور فزیکی محصلین تهیه کند.
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وزیر معارف می افزاید :ما برای اطفال از مناطق مختلف کشور برای اشتراک در تورنمت ها اجازه می دهیم ،اما باید به یاد
داشته باشیم که در مسابقاتی که ورزشکاران آن زیر سن  ۲۰سال باشند ،تعداد بزرگسالن ،اطفال ،خواهران و برادران کوچک
نیز شامل تعداد محدود شده می باشد.
سومر لییر (کمپ های تابستانی)
برای کمپ های تابستانی (سومر لییر) اجازه داده می شود.
وزیر امور اطفال و خانواده ها ،شیل انگولف روپستاد می گوید :امروز تعداد زیاد اطفال و جوانان رخصتی های تابستانی خویش
را آغاز می کنند .به نظر من ،اطفال و بزرگسالن می خواهند بدانند که کمپ تابستانی چگونه خواهد بود .من خرسندم که امسال
برگذاری کمپ های تابستانی ،کمپ های فعالیت ها و سایر فعالیت های تفریحی امکان پذیر است .خاطرات کمپ تابستانی یک
بخش از خاطرات زنده گی هزاران اطفال و والدین خواهد بود.
اگر چه مسافرت ها به خارج از کشور در تعطیالت امکان پذیر است ولی تا هنوز هم محدودیت ها و قوانین پیچیده موجود است.
روپستاد می افزاید :سفر به خارج از کشور می تواند خسته کننده و برای ورود به ناروی مدت انتظار طولنی باشد .بنا براین،
حکومت توصیه می کند که برای مصؤنیت و حفاظت خود تعطیالت تابستانی را در داخل کشور سپری کنید.

تعریف اصطالحات:
کامالً واکسین شده:
•
•
•

اشخاصی که دو دوز واکسین را دریافت کرده باشند ،یک هفته بعد از تزریق دوز دوم ،اشخاص کامالا واکسین شده
محسوب می شوند.
اشخاصی که از کرونا شفا یافته باشند و یک دوز واکسین را یک هفته بعد از صحت یاب شدن دریافت کرده باشند.
اشخاص مذکور نمیتوانند واکسین را در در جریان سه هفته بعد از تست مثبت دریافت کنند.
اشخاصی که اولین دوز واکسین را دریافت کرده اند و  ۳هفته بعد از تزریق واکسین به کرونا مبتال و تجرید شده باشند.

مصؤن:
•

اشخاص کامالا واکسین شده

•

اشخاصی که دوز اول واکسین را دریافت کرده باشند ،برای مدت  ۱۵-۳هفته بعد از دریافت واکسین

•

اشخاصی که از بیماریی کووید ۱۹-شفا یافته باشند ،برای مدت شش ماه

تدابیر و اقدامات ملی مرحلۀ سوم
توصیه ها برای تمام کشور
رعایت فاصله  ۱متر ،نظافت دست ها و در صورت مریضی در خانه ماندن.
تماس های اجتماعی
• تعداد مهمانان باید از  ۲۰نفر بیشتر نباشد( .جدید)
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•
•
•
•

متعلمین کودکستان ها و مکاتب ابتدائیه می توانند با گروپ های مربوطه خود مالقات کنند ،با وجود این که تعداد آنها از
حد تعیین شده بیشتر هم باشد
اشخاص مصؤن (لینک به تعریف اصطالحات) از تعداد محدود شده مستثنی می باشند.
توصیه مراعات فاصله هنوز هم قابل اعتبار است ،ولی اشخاص مصؤن می توانند با اشخاص مصؤن دیگر و اشخاصی
غیر مصؤنی که در گروپ خطر نباشند ،تماس اجتماعی نزدیک (کمتر از  ۱متر) داشته باشند.
توصیه می شود که بادیگران در فضای آزاد مالقات کنید.

مسافرت ها
• مسافرت ها در داخل کشور صورت گرفته می تواند.
• اشخاص غیر مصؤنی که به آنعده کمون های که در آنها اقدامات و تدابیر شدید وقایوی نافذ نباشد سفر می کنند ،باید
توصیه های وقایوی کمونی که از آن سفر می کند را مراعات کنند.
• اشخاص غیر مصؤن باید محتاط باشند و سفر خود را طوری برنامه ریزی کنند که از انتقال ویروس جلوگیری شود.
این امر به خصوص برای اشخاصی که از مناطق با سطح بلند شیوع مسافرت می کنند ،یعنی از شاروالی هایی که
دارای تدابیر و اقدامات سطح  5Aالی  5Cدر مقررات کووید ۱۹-باشند ،مهم است.

مکاتب و کودکستان ها
مکاتب و کودکستان ها از مدل چراغ ترافیکی پیروی می کنند .سطح سبز اقدامات و تدابیر ،سطح زرد اقدامات و تدابیر و یا
سطح سرخ اقدامات و تدابیر .تصامیم در مورد سطح اقدامات و تدابیر به اساس ارزیابی های محلی صورت میگیرد .شاروالی ها
باید سطح اقدامات و تدابیر را به اساس وضعیت شیوع ویروس تغییر دهند.
تحصیالت عالی
• حضور بیشتر فزیکی در لکچر ها و آزمایش های منظم
• ثبت نام افراد و جاهای نشستن آنها برای پیدانمودن منبع شیوع

زندگی کاری
• حضور بیشتر د محالت کار (جدید)
• فرصت کار از خانه و یا هم اوقات مختلف کاری.
• کارفرما ،نیاز کار کردن از خانه را به اساس وضعیت شیوع ویروس ارزیابی می کند( .جدید)
• تدابیر و اقدامات عمومی وقایوی
• رعایت فاصله  ۱متر باید امکان پذیر باشد.
• اشخاص مصؤن مجبور نیستند که در محل کار با دیگران فاصله را حفظ کنند ،ولی به افرادی که مصؤن نیستند و در
گروپ های خطر هستند ،توجه خاص داشته باشند( .جدید)

مراسم (خصوصی و رسمی)
توصیه می شود که محافل و مراسم در فضای آزاد برگذار گردد.
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اشخاص غیر مصؤن مناطق که دارای سطح بلند شیوع ویروس باشد باید برای اشتراک در مراسم به شاروالی های دیگر نروند.
سطح بلند شیوع ویروس به این معنی است که شاروالی ها دارای تدابیر و اقدامات محلی شدید که به اساس فصل های  5Aالی
 5Cمقررات کووید  ۱۹-تنظیم شده اند ،می باشند.

فعالیت های ورزشی ،کلتوری و تفریحی
•
•

•

توصیه می شود که فعالیت ها در فضای آزاد انجام گردد.
در صورتیکه انجام دادن فعالیت با رعایت فاصله  ۱متر ممکن نباشد ،ورزشکاران از رعایت فاصله  ۱متر معاف
هستند ،یعنی برای ورزشکاران بزرگسال اجازه داده می شود که می توانند تمرینات را تماس فزیکی انجام دهند .این
امر برای فعالیت ها در داخل و فضای آزاد قابل اعتبار است( .جدید)
توصیه برای بزرگسالن :الی  ۳۰نفر در داخل و الی  ۴۰نفر در یک گروپ در فضای آزاد( .جدید)

کمپ های تابستانی و فعالیت ها (جدید)
•

•
•

کمپ های تابستانی ،کمپ های فعالیت ها و فعالیت های تفریحی دیگر که برای چند روز با تعداد اشتراک کننده گان
زیاد برگذار می گردد ،توصیه می شود که الی  ۳۰۰نفر اشتراک کنند و این اشتراک کننده گان باید در گروپ های ۴۰
نفری تقسیم شوند.
اشتراک کننده گان مکلف به رعایت فاصله  ۱متر نمیباشند ،ولی در کمپ ها باید توصیه های عمومی در مورد رعایت
فاصله و نظافت دست ها در نظر گرفته شود.
اگر یک فعالیت با رعایت فاصله  ۱متر ممکن نباشد ،اشتراک کننده گان از رعایت فاصله  ۱متر معاف می باشند.

ورزش های برتر
ورزش های برتر را می توان به صورت عادی انجام داد؛ یعنی مسابقات لیگ در داخل و فضای آزاد انجام شده می تواند( .جدید)

مقررات برای تمام کشور
صنعت و تجارت
•

مراکز صنعتی و تجارتی می توانند باز باشند ولی مقررات وقایوی مقرره کووید ۱۹-را باید رعایت نمایند.
مراکز متذکره باید زمینه رعایت فاصله  ۱متر و ضد عفونی کردن دست ها را مهیا سازند .نمایشگاه های
تجارتی و بازار های مؤقت به اساس مقررات مراکز صنعتی تنظیم می شوند.

فعالیت های ورزشی ،کلتوری و تفریحی
• اطفال و نوجوانان زیر سن  ۲۰سال می توانند در مراسم ورزشی و مسابقات در داخل و فضای آزاد بین مناطق مختلف
(ملی) اشتراک کنند .اشتراک کننده گان مکلف به رعایت فاصله  ۱متر نمیباشند( .جدید)
• اشتراک کننده گان بزرگسالی که در مراسم و مسابقات در داخل زون مربوطه خود اشتراک می کنند ،از رعایت فاصله
 ۱متر در داخل و فضای آزاد معاف هستند( .جدید)
• هنرمندان و ممثلین بزرگسال غیر حرفوی در مراسم داخلی و فضای آزاد از رعایت فاصله  ۱معاف هستند ،به شرط
این که اشخاص متذکره با هم یکجا تمرین کنند( .جدید)
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محافل و گردهمایی ها
محافل و گردهمایی های خصوصی
• در محالت عامه و مکان های کرایی الی  ۱۰۰نفر در داخل و فضای آزاد (جدید).

محافل رسمی (جدید)
بدون تست یا کارت واکسین کرونا

در داخل

در فضای آزاد

جاهای مشخص نشستن
بدون جاهای مشخص نشستن

الی  ۱۰۰۰نفر ( ۲گروپ  ۵۰۰نفری)
الی  ۴۰۰نفر ( ۲گروپ  ۲۰۰نفری)

الی  ۲۰۰۰نفر ( ۴گروپ  ۵۰۰نفری)
الی  ۸۰۰نفر ( ۴گروپ  ۲۰۰نفری)

با تست یا کارت واکسین کرونا

جاهای مشخص نشستن
بدون جاهای مشخص نشستن

ظرفیت  ۵۰در صد ،الی حد اکثر
 ۲۵۰۰نفر ( ۵گروپ  ۵۰۰نفری)
ظرفیت  ۵۰در صد ،الی حد اکثر
 ۱۰۰۰نفر ( ۲گروپ  ۵۰۰نفری)

ظرفیت  ۵۰در صد ،الی حد اکثر
 ۵۰۰۰نفر ( ۱۰گروپ  ۵۰۰نفری)
ظرفیت  ۵۰در صد ،الی حد اکثر
 ۲۰۰۰نفر ( ۴گروپ  ۵۰۰نفری)

رستوررانت ها ،بارها و دیگر مراسمی که در آنها اجازه فروش مشروبات الکولی باشد
•
•
•

توقف در فروش مشروبات الکولی ساعت  ۱۲شب لغو می شود (جدید)
ممنوعیت ورود ساعت  ۱۲شب حفظ می شود.
همه مراجعین باید راجستر شوند ،برای مهمانان باید مشروبات الکولی در جاهای نشتن شان سرویس شود ،تعداد مهمانان
باید محدود باشد ،همه مهانان باید برای نشستن چوکی داشته باشند و فاصله باید مراعات شود.
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