تغییرات در اقدامات منطقه ای در والیت ویکن ()Viken

میزان سرایت عفونت در والیت ویکن ( )Vikenیک روند نزولی دارد ،اما سطح سرایت
دربعضی از کمون ها همچنان باال است .براساس توصیه ی ریاست صحت عامه،
انستیتوت ملی صحت عامه و والی والیت ،دولت تصمیم گرفته است تا سطح اقدامات را
برای شش کمون در والیت ویکن ( )Vikenتغییر دهد .کمون هایی که هنوز اقدامات
منطقه ای را باید داشته باشند تا خاتمه روزیکشنبه  16ماه ِمی در این طرح باقی می
مانند .بررسی مجدد در این مورد تا یک هفته ی دیگر انجام می شود.

کمون های  Lillestrøm, Lørenskogو Rælingenازابتدای روز پنجشنبه  6ماه ِمی ازسطح
اقدامات  Aبه  Bجابجا می شوند به شرطی که اقدامات محلی بیشتری را وضع کنند که با یکدیگر و
کمون اُسلو هماهنگ شده باشد .کمون  Ullensakerازابتدای روز دوشنبه  3ماه ِمی از سطح اقدامات
 Aبه  Bجابجا می شود .کمون های  Eidsvollو  Nannestadاز ابتدای روز دوشنبه  3ماه ِمی از
طرح اقدامات منطقه ای خارج می شوند.

 Bent Høieوزیر صحت و مراقبت عامه می گوید ":این اقدامات سختگیرانه کمک می کند که
سرایت عفونت در والیت ویکن ( )Vikenهمچنان کاهش یابد .با وجود اینکه میزان سرایت عفونت
درکمون هایی که هم مرزبخش شرقی اسلو هستند همچنان باال است اما کاهش سرایت نشان می دهد
کمون ناحیه ی  Romerikeکه از تاریخ  16ماه مارس در سطح اقدامات  Aبوده اند ،می
که چهار
ِ
توانند به سطح اقدامات  Bجا بجا شوند .این امر به شرطی قابل انجام است که کمون های
 Lillestrøm, Lørenskogو  Rælingenبا اُسلو هماهنگ شوند و عالوه بر اقدامات منطقه ای،
اقدامات شدید و هماهنگ تری نیز وضع نمایند".

ریاست صحت عامه ،انستیتوت ملی صحت عامه ،والیان والیت های اُسلو و ویکن ( )Vikenو کمون
های مربوطه در این مورد گفتگوهای نزدیکی با هم داشته اند و اکثر این کمون ها از این توصیه ها
حمایت می کنند.

بعضی از کمون ها باید عالوه بر سطح اقدامات  ،Bاقدامات محلی سختگیرانه تری نیز داشته باشند
کمون های ذیل از نیمه شب ،شب پنجشنبه  6ماه ِمی از سطح اقدامات  Aبه  Bجابجا می شوند:
• Lillestrøm
• Lørenskog
• Rælingen
انتظار این است که این کمون ها برای وضع کردن اقدامات کافی محلی در جهت کاهش تماس و تجمع
افراد ،با یکدیگر و کمون اُسلو هماهنگی الزم را داشته باشند .این اقدامات باید بر اساس وضعیت
منطقه ای و محلی سرایت عفونت بوده و بر اقدامات منطقه ای موجود اضافه شود.
انستیتوت ملی صحت عامه برای این سه کمون اقدامات محلی ذیل را توصیه می کند که باید در
هماهنگی با اُسلو نیز باشد:
• بسته شدن مراکز خرید ،یا در غیراینصورت عدم ارایه غذا در مراکز خرید همراه با نظارت
شدید و محدودیت تعداد بازدیدکنندگان در این مراکز
• ممنوعیت ارایه غذا و نوشیدنی درفضای داخلی برای سایر مکان ها ،اما مجاز بودن ارایه ی
آن در فضای باز.
• محدودیت تعداد افراد در برنامه های تنظیم شده که در سطح اقدامات  Bمجاز است ( درتشییع
جنازه تا  50نفر ،تجمعات عقیدتی و مذهبی تا  10نفر).

کمون ذیل از نیمه شب ،شب دوشنبه  3ماه ِمی از سطح اقدامات  Aبه  Bجابجا می شوند:
• Ullensaker

کمون های ذیل سطح اقدامات  Bرا ادامه می دهند:
• Asker
• Bærum
• Drammen
• Enebakk
• Fredrikstad
• Frogn
• Halden
• Indre Østfold
• Lier
• Moss
• Nordre Follo
• Råde
• Sarpsborg
• Vestby
• Ås
این تغییرات برای دو هفته تا خاتمه ی روز 16ماه ِمی  2021اعمال می شود اما با بررسی مجدد
سطح اقدامات پس از یک هفته.
کمون های  Eidsvollو  Nannestadکه در حال حاضر در سطح اقدامات  Bتنظیم شده اند ،از نیمه
شب ،شب دوشنبه  3ماه ِمی  2021از طرح اقدامات منطقه ای خارج می شوند.

در اینجا شما می توانید یک فهرست کلی از اقداماتی که در سطوح مختلف اعمال می شود را پیدا
کنید.
Her finner du en oversikt over hvilke tiltak som gjelder for de ulike nivåene.

