
 في محافظة فیكن  تغییرات في التدابیر اإلقلیمیة
 

، ولكن مستوى العدوى ال یزال  استمرار تراجع منحنى اإلصابات محافظة فیكن تشھد
بناًء على توصیة مدیریة الصحة والمعھد الوطني للصحة  و. مرتفعاً في بعض البلدیات

  مستوى التدابیر لستّ  تغییر، قررت الحكومة بالمحافظة داریةدیر الشؤون اإلالعامة وم
بلدیات في محافظة فیكن. تبقى البلدیات التي تستمر فیھا التدابیر اإلقلیمیة ضمن  

 . أسبوع بعد مجدداً  سیتم تقییم الوضعو مایو. 16حد المخطط حتى یوم األ
 

من مستوى    Rælingenن غ و رالن  Lørenskogو لورنسكوغ   Lillestrømبلدیات لیلستروم   تتحول
البلدیات بفرض تدابیر  ھذه ن تقوم أ مایو بشرط  6الخمیس یوم من  اعتباراً  Bإلى المستوى   Aالتدابیر  

من   فتتحول Ullensakerما بلدیة اولینساكر أ ومع بلدیة أوسلو.  ا محلیة إضافیة بعد التنسیق فیما بینھ
   Eidsvollیتم استبعاد بلدیات ایدسفول ومایو.   3االثنین یوم اعتباراً من     Bالى المستوى   Aالمستوى 

 مایو.   3بالتدابیر اإلقلیمیة اعتباراً من یوم االثنین  من المخطط الخاص   Nannestadونانیستاد  

تساھم في استمرار تراجع    الصارمة تدابیرال  أنب  ،بنت ھويّ   ،وزیر الصحة وخدمات الرعایةفاد أ  -
ألوسلو    تاخمة البلدیات المال زالت مرتفعة في   ةاإلصاب معدالت ن أالعدوى في محافظة فیكن. بالرغم من 

والتي كان   Romerikeربع في إقلیم رومریكھ  العدوى في البلدیات األ  انخفاض یشیر ، من جھة الشرق
.  Bالمستوى لى إمستوى التدابیر تخفیف    إمكانیة ، إلى مارس 16منذ  Aیسري فیھا مستوى التدابیر  

  ورالنغن  Lørenskog ولورنسكوغ   Lillestrøm ن تقوم بلدیات لیلسترومأ مر ھذا األ شترط ی
Rælingen  ّلى التدابیر اإلقلیمیة.  إضافة باإلقة بالتنسیق مع بلدیة أوسلو وفرض تدابیر صارمة ومنس 

في أوسلو وفیكن   شؤون المحافظة  لعامة، ومدیرأجرت مدیریة الصحة والمعھد الوطني للصحة ا
 .التوصیةھذه . تدعم معظم البلدیات  شأن ال حول ھذاحواًرا وثیقًا  عنیة والبلدیات الم

 

محلیة أكثر صرامة باإلضافة إلى  تدابیر ب في العمل بعض البلدیات تستمرأن  بیج
 للتدابیر  Bالمستوى 

 مایو:  6اعتباراً من منتصف لیلة الخمیس  Bلى المستوى  إ  Aالتدابیرتتحول البلدیات التالیة من مستوى 

  Lillestrøm لیلستروم •
  Lørenskog لورنسكوغ •
 Rælingenرالنغن   •

 



لتقلیل   كافیة محلیة  تدابیر  فرض لومع بلدیة أوسلو  فیما بینھا بالتنسیق ن تقوم  أعلى ھذه البلدیات  یُشترط 
إلى حالة   تدابیر ھذا باإلضافة إلى التدابیر اإلقلیمیة الموجودة ویجب أن تستند جمیع ال  .االختالط التنقل و

 العدوى المحلیة واإلقلیمیة. 

 
ثالث بفرض التدابیر التالیة والتي یجب أیضا تنسیقھا  البلدیات ال  ن تقوم ھذه أینصح معھد الصحة العامة 

 مع بلدیة أوسلو: 

غالق المطاعم والمقاھي في مراكز التسوق مع تعزیز  إبدیل  كإجراء و أغالق مراكز التسوق، إ •
 في مراكز التسوق.  بتواجده  المسموح  شراف وتحدید عدد الزواراإل

 . في الخارجظر تقدیم الطعام في القاعات الداخلیة بالمطاعم والمقاھي، والسماح بذلك ح •
في   اً شخص  50قصى للتدابیر (العدد األ Bتحدید العدد المسموح بھ في الفعالیات في المستوى  •

 شخاص في التجمعات بدور العبادة) أ 10الجنازات، و

 

 مایو:  3 ثنین اعتباراً من منتصف لیلة اال  Bالى المستوى    Aتتحول البلدیات التالیة من مستوى التدابیر

 Ullensakerاولینساكر  •

 

 للتدابیر في البلدیات التالیة:   Bى یستمر العمل بالمستو

 Askerسكرأ •

  Bærum روماب •

  Drammen ندرامّ  •

 Enebakk كانب ای •

  Fredrikstad فریدریكستاد  •

  Frogn فروغن •

  Halden ھالدن •

  Indre Østfold أوستفولد  هإندر •

 Lierرلیّ  •

  Moss موس •

  Nordre Folloفولو  هنوردر •

   Rådeروده  •

  Sarpsborg غساربسبور •



  Vestby فیستبي •

  Ås اوس •

 

إعادة النظر في مستوى التدابیر بعد  على أن یتم ،  2021مایو  16حتى   تسري التغییرات لمدة أسبوعین
 أسبوع. 

 

والتي یسري فیھا حالیا العمل بمستوى    Nannestad  ونانیستاد  Eidsvoll بالنسبة لبلدیات ایدسفول 
مایو   3المخطط الخاص بالتدابیر اإلقلیمیة اعتباراً من منتصف لیلة االثنین  من ، یتم استبعادھا  Bالتدابیر  
2021. 

 

 المستویات المختلفة.  في ستجد ھنا نظرة عامة على التدابیر التي تنطبق 

https://www.regjeringen.no/no/tema/Koronasituasjonen/sporsmal-og-svar-om-koronasituasjonen/tiltaksniva-ved-lokale-smitteutbrudd/id2831989/
https://www.regjeringen.no/no/tema/Koronasituasjonen/sporsmal-og-svar-om-koronasituasjonen/tiltaksniva-ved-lokale-smitteutbrudd/id2831989/

