
التأھب من درجة عالیة حیاة یومیة طبیعیة مع  
 

قامت الحكومة النرویجیة بمراجعة استراتیجیتھا طویلة األمد وخطة االستعداد والتأھب الخاصة  
بإدارة جائحة كورونا وتطلق على المرحلة التي ستعقب الخطوة الرابعة من خطة إعادة فتح 

التأھب".   درجة عالیة من المجتمع "حیاة یومیة طبیعیة مع  
 

بطریقة تمكننا طول الوقت من إحكام السیطرة على انتشار  19-إدارة جائحة كوفید فياستراتیجیة الحكومة النرویجیة  تتمثل
 العدوى وعدم تجاوز الطاقة االستیعابیة لخدمات الصحة والرعایة.  

 
من خطة إعادة فتح المجتمع 4ما بعد المرحلة   

إلى  تحكم"بعد أن ننتھي من المرحلة الرابعة، سننتقل من استراتیجیة السیطرة وال قالت رئیسة الوزراء، آرنا سولبرغ
تقییم محتمل لقدرتنا على االنتقال إلى المرحلة التي نسمیھا "حیاة یومیة طبیعیة  استراتیجیة التأھب واالستعداد. سیكون أقرب 

التأھب في بدایة شھر سبتمبر / أیلول".   درجة عالیة منمع   
التأھب" في نقطتین:  درجة عالیة من یص مرحلة "حیاة یومیة طبیعیة مع یمكن تلخ  

 
علینا االستمرار في االعتناء بنظافة  تعینیلكن س. مواطنینلن یكون ھناك تأثیر كبیر للجائحة على الحیاة الیومیة لل •

عندما  وإجراء االختبار ،وعدم التردد في البقاء في المنزل عند المرض ،الیدین والحفاظ على آداب السعال 
 . 19-سینتھي العمل بالتدابیر االستثنائیة الخاصة بكوفید لكنو، ستدعي التوصیات ذلكت
 

بشكل سریع من   نتمكنستستمر السلطات المحلیة والوطنیة في متابعة التطورات عن كثب، بحیث   ،الوقت ذاتھفي  •
بتعزیز  البلدیات المستشفیات والحكومة والسلطات الصحیة ووستقوم إذا تغیر الوضع.  الضروریة دابیرالتفرض 

 . واالستعداد التأھبرفع حالة ومراقبة ال
 

والحد من   ،"سنواصل العمل على تحقیق أھدافنا المتمثلة في الحفاظ على صحة المواطنین سولبرغوأضافت 
  تأتي ومن بعدھم ،سیظل األطفال والشباب على رأس أولویاتناوحمایة االقتصاد.  ،الصعوبات التي تواجھ المجتمع
 أماكن العمل وقطاع األعمال. 

 
 یقظة من جانب السلطات 

 60البرنامج النرویجي للتطعیم ضد فیروس كورونا تسیر بشكل سریع، وقد تلقى حتى اآلن ما یزید عن ال تزال وتیرة 
نتیجة   بین السكان المناعة المكتسبة عاًما الجرعة األولى من اللقاح. من المرجح أن تكون  18 سن بالمئة ممن ھو فوق

ونظام   ،مع مرور الوقت محل تدابیر التباعد االجتماعي تحل اللقاحاتكافیة إلبقاء الجائحة تحت السیطرة، وقد  التطعیم
وكذلك معظم اإلجراءات االحترازیة الخاصة بالسفر  ،)TISKالفحص والعزل وتتبع العدوى والحجر (ما یسمى اختصاًرا 

 ودخول البالد.  



 
تعني إمكانیة تخفیف تدابیر إدارة الجائحة بشكل  مطعمینزیادة نسبة ال"إن  قال وزیر الصحة وخدمات الرعایة، بنت ھوي

مرة أخرى. ومع ذلك، یتعین على السلطات المحلیة والوطنیة أن تكون   ھاإلى طبیعت تعود الحیاة المجتمعیة  بحیث تدریجي
یقظة وتتابع التطورات عن كثب حتى تتمكن من فرض التدابیر الضروریة بشكل سریع إذا تغیر الوضع. ستكون ھناك  

  ." وقت قصیروالتأھب من أجل إمكانیة تشدید تدابیر مكافحة العدوى في غضون مراقبة جة إلى زیادة الحا

 

التأھب  والكفاءات الضروریة  لإلبقاء علىخطط أن ت 2021ینبغي على البلدیات والجھات الفاعلة األخرى خالل خریف 
موظفین إذا تصاعدت معدالت العدوى وزاد عبء المرض. یتعین  من الا رفع طاقتھا االستیعابیة الالزم حتى تستطیع سریعً 

لدیھا طاقة استیعابیة إلدارة عملیة التطعیم وإجراء الفحص والعزل وتتبع العدوى  توفرأن ت لفترة أخرى أیضاعلى البلدیات 
 والحجر الصحي.   

 

2021لخریف / شتاء السیناریوھات المحتملة   

قامت مدیریة الصحة النرویجیة والمعھد الوطني للصحة العامة بإعداد ثالثة سیناریوھات محتملة لكیف سیكون الوضع في  
رات توضح كیف یمكن أن تتطور الجائحة في ، ولكنھا تصووقعات. ھذه السیناریوھات ھي لیست ت2021خریف / شتاء 

السیناریو   ھو محتمل أیضا. إذا تحقق 1ھو األكثر واقعیة، ولكن السیناریو رقم  2. یُعتبر السیناریو رقم حددةمعطیات مظل 
إدارة الجائحة.   ة، فسیتعین علینا حینھا إجراء تعدیالت كبیرة في طریق3رقم   

 

 ال تتعارض ھذا السیناریوھات مع بعضھا البعض:  

:  1سیناریو رقم   

إقبال كبیر   یكون ھناكاألمد فیما یخص العدوى والمرض.  ةوطویل فعالیة جیدةوصى بتطعیمھا فئات التي یُ یوفر تطعیم ال
وصول  ستسرع من وتیرة على المستوى الدولي  حلوًال  یجري إیجادو زیادة في نسبة التطعیم في أوروبانشھد على التطعیم. 

التخفیف بشكل تدریجي من التدابیر االحترازیة الخاصة   یمكنالدخل المتوسط والمنخفض.  مستوى ذات ناللقاحات إلى البلدا 
 بمكافحة العدوى القادمة من الخارج. 

 

متغیرات فیروسیة جدیدة تتحدى مناعة اللقاح لدى المطعمین بشكل كامل. مؤسسات خدمات الصحة  نشھد ظھور  ال
الجھاز   عدوى أمراض األنفلونزا وغیرھا من قوي تنتشر فیھطریقة شبة طبیعیة، ولكن قد یكون لدینا موسم تعمل بوالرعایة 

اإلصابات   ھذه تتسبب كن ال ، ولصغر سنًالعمریة األالتنفسي. تظھر حاالت تفشي قلیلة بین غیر المطعمین، خاصة الفئات ا
مع   یتم التعاملفي مرض خطیر. تستطیع البلدیات التعامل مع حاالت التفشي بشكل فعال عن طریق فرض تدابیر محلیة. 

الجھاز التنفسي المتوطنة (بما في ذلك اإلنفلونزا) من خالل   عدوى أمراض كغیره من 19-مرور الوقت التعامل مع كوفید
 المراقبة والتطعیم وتدابیر النظافة العامة. 

 



:  2سیناریو رقم   

مع   یناكون لدیالجھود الكبیرة التي تبذلھا البلدیات.  عن طریقیستمر تطعیم المواطنین بوتیرة سریعة خالل فصل الصیف 
  معدالتذات في الدول األوروبیة  انخفاضھانھایة الصیف حاالت تفشي قلیلة في النرویج، كما تواصل معدالت العدوى 

. قد یكون من فعالیة اللقاحات ضدھا ، حیث تقلتثیر القلق على المستوى الدولي دیدةساللة ج نشھد ظھورالتطعیم العالیة. 
 ،في النرویج ساللة أو أكثر من الفیروسات المتحورة األكثر عدوىانتشار الضروري العمل بتدابیر السفر وقیود الدخول. 

   . دخول المستشفیات كما أنھا تتسبب في زیادة احتمال ھذ الساللة، وتكون فعالیة اللقاحات أقل ضد

 

بدور   شيتفالحاالت  تزدادلمجتمع وخاصة بین الفئات العمریة األصغر سنًا. ا في معدالت انتشار العدوى في انشھد ارتفاعً 
 زیادة في عدوى الجھاز التنفسي أمراض غیرھا منیتسبب موسم خطیر لإلنفلونزا و ، رعایة المسنین. وفي نفس الوقت

التحدیات، ولكن یتم التعامل مع  ضغط على خدمات الصحة والرعایة. وستتواجھ الطاقة االستیعابیة في البلدیات بعض ال
من خالل تدابیر محلیة.   احاالت تفشي العدوى بطریقة جیدة نسبیً   

 
:  3سیناریو رقم   

لساللة جدیدة   اانتشارً  نشھدیكون اإلقبال على التطعیم بین الفئات العمریة األصغر سنًا أقل بكثیر من الفئات العمریة األكبر. 
كل كبیر. یكون من الضروري العمل بتدابیر السفر وقیود الدخول إلى  على المستوى الدولي وتقل فعالیة اللقاحات ضدھا بش

ساللة فیروسیة  ظھور جراء التدابیر االحترازیة. نھاكإلي أوروبا بسبب شعور المواطنین با مظاھرات كبیرة ف نشھدالبالد. 
تصبح سائدة في و ر،مرض خطیب اإلصابة سبب ھذه الساللة فيتللقاحات فعالیة كبیرة تجاھھا وتدون أن یكون جدیدة 

   النرویج خالل فصل الخریف. 
 

حاالت تفشي في عدة  ظھرالفئات العمریة مع احتمال زیادة عبء المرض. تموجة خریفیة من الجائحة تُصیب جمیع 
ضغًطا كبیًرا على  عدوى الجھاز التنفسيأمراض غیرھا من أنفلونزا موسمیة خطیرة و الوقت ذاتھ، تسبببلدیات. وفي 

المستشفیات وخدمات الصحة األولیة. یتعین فرض تدابیر مشددة لمكافحة العدوى على المستوى الوطني لتجنب إثقال كاھل 
 خدمات الصحة والرعایة والبلدیات عندما یتم إعادة العمل بنظام الفحص والعزل وتتبع العدوى والحجر الصحي.   

 
من  یصبحء التدابیر االحترازیة بین المواطنین النرویجیین وستحدث احتجاجات. كبیر جرا  إنھاكیكون ھناك أیضا 

، ولكن تكون 2022تكون ھذه اللقاحات متوفرة قبل بدایة عام  جمیع المطعمین. اللالضروري تقدیم جرعة لقاح معدلة 
إعطاء اللقاح على حسب ترتیب األولویات.  تعین علینا مرة أخرى یبكمیات محدودة بحیث    

 


	حياة يومية طبيعية مع درجة عالية من التأهب

