ویکن میں عالقائی اقدامات میں ت بدیلباں
س
ویکن کے ضلع میں انفیکشن کا رجحان نیچے کی طرف ہے  ،لیکن کچھ یلدیات میں اب بھی انفیکشن کی طح بہت زیادہ
ہے۔ محکمہ برائے صحت  ،ادراہ برائے صح ِت عامہ اور ریاستی من تظم کی سفارش کے نعد  ،حکومت ئےویکن کی چھ یلدیات
س
کے اقدامات کی طح میں نیدیلیوں کا ف تصلہ کیا ہے۔ جن یلدیات کے یاس ابھی بھی عالقائی اقدامات ہوں گے وہ اتوار
 16متی یک اسکیم میں رہےگیں۔ایک ہفتہ کے نعد نیا حابزہ لیا حائےگا۔

س
لیلے ستروم ،لورنسکوگ اور ریلنیگن کو چمعرات  6متی سے حفاظتی اقدامات کی طح  Aسے  Bمیں من تفل کیا حائے گا  ،نشرظیکہ وہ مزید
س
مفامی اقدامات م تعارف کروائیں جو ایک دوسرے اور اوسلو یلدیہ کے سابھ مرتوط ہوں۔ النساکر یلدیہ کو پتر  3متی سے اقدامات کی طح A
سے  Bبر کر دیا حائےگا۔آیدسول اور یائےسیاد یلدیات کو  3متی بروز پتر سے عالقائی اقدامات کی اسکیم سے ہیا دیا حائے گا۔

۔ وزبر برائے صحت و یگہداشت اور حدمات ئن نٹ ہونتئ کا کہیا بھا ،سحت اقدامات ویکن میں انفیکشن میں مسلسل کمی کا یاعث ہیں۔ اگرچہ
مشرقی اوسلو سے م تصل یلدیات میں انفیکشن کی سرح اب بھی زیادہ ہے  ،انفیکشن میں کمی اس یات کی نسایدہی کرئی ہے کہ  16مارچ
س
س
سے رومےر یکے کی حار یلدیات جن میں اقدامات کی طح  Aبھی وہاں بر اقدامات کی طح  Bکی حا سکتی ہے۔ یہ اس سرط بر ہو گا کہ
لیلے ستروم  ،لورین سکوگ اور ریلنیگن یلدیات اوسلو کے سابھ ہم آہیگ ہوں ،اور عالقائی اقدامات کے عالوہ مضیوط اور مرتوط اقدامات

م تعارف کروایں۔

محکمہ برائے صحت  ،ادارہ برائے صح ِت عامہ  ،اوسلو اور ویکن کے ریاستی من تظم اور میابرہ یلدیات ئے اس معا ملے بر قرنتی یات چ نت کی

ہے۔ زیادہ بر یلدیات سفارش کی یانید کرئی ہیں۔

س
کچھ یلدیات میں اب ھی ب ھی اقدامات کی طح  Bکے عالوہ سخت اقدامات ہونے چاہئیں
س
میدرچہ ذیل یلدیات کو چمعرات  6متی کی نصف شب سےاقدامات کی طح Aسے  Bبرمن تفل کیا حائے گا:
• لیلے ستروم
• لورین سکوگ
• ریلنیگن

ان یلدیات کے لئے یہ سرط عاید ہوئی ہے کہ یلدیات ایک دوسرے کے سابھ اور شہر اوسلو کے سابھ یاہم مرتوط ہوں یاکہ مفامی نفل و
حرکت اور را نطے کو کم کرئے کے میاشب اقدامات م تعارف کرائے حاسکیں۔ یہ عالقائی اقدامات میں اضافے کے عالوہ ہے  ،اور یہ مفامی

اور عالقائی انفیکشن کی صورتحال بر منتی ہویا حا ہئے۔ ان ئن یوں یلدیات کے لئے  ،ادارہ برائے صح ِت عامہ میدرچہ ذیل مفامی اقدامات کی
سفارش کرئی ہے جن کا اوسلو کے سابھ بھی ہم آہیگ ہویاضروری ہے:

• سانیگ سننترز کا نید ہویا  ،حریداری مراکز میں آئے والے حریداروں کے لئے سحت یگرائی اور نعداد کی حد کے سابھ حریداری مراکز
میں منیادل طور بر رنسیوراں کی نیدش۔

رون حایہ دیگر کھائے ئنئے کے لئےحگہیں کھلی ہیں۔
• ایدرون حایہ طعام بر یانیدی ہے  ،لیکن پت ِ
س
• اقدامات کی طح  Bمیں م تعفدہ بروگراموں کی نعداد میں حد ( 50اقراد یک چیازے  10 ،اقراد یک مذہتی اور قلسفیایہ اچیماعات)۔
س
میدرچہ ذیل یلدیات میں اقدامات کی طح  Aسے  Bمیں آدھی رات اور پتر  3متی یک من تفل کی حائے گی۔
• النساکر
س
درج ذیل یلدیات کو اقدمات کی طح  Bکے سابھ حاری رکھا حائے گا:
• آسکر
• پترم
• درامن
• ا ن ئ ے یک
• قریدکسیاد
• قروگن
• ہالدن
• ایدرے اوستفولد
• لنتر
• موس
• توردرے فولو
• رودے
• سارس برگ
• ونست ئی

• اوس

س
نیدیلیوں کا اطالق  16متی  2021سے لے کر دو ہف یوں یک رہے گا  ،لیکن ایک ہفئے کے نعد اقدامات کی طح کا
دویارہ حابزہ لیا حائے گا۔
س
آیدسوول اور یائےسیاد کی یلدیات ،جو قی الحال اقدامات کی طح  Bکے قایدہ کے مطاتق ہیں 3 ،متی 2021کی نصف
شب سے عالقائی اقدامات کی اسکیم سے یاہر کر دی حائیں گی۔
س
بہاں آپ کو ایک حابزہ ملے گا کہ مخیلف طحوں بر کون سے اقدامات الگو ہوئے ہیں۔

