
 سھولت توصیھ ھا برای افرادی کھ بطورکامل واکسینھ شده اند 

دولت بر اساس توصیھ ی انستیتوت ملی صحت عامھ رھنمودھای مربوط بھ کسانی کھ بطور کامل  

واکسینھ شده اند را کاھش می دھد. درخانھ ھا ی شخصی، افراد کامالً واکسینھ شده می توانند تماس  

اجتماعی (کمتر از یک متر) با اشخاصی کھ آنھا ھم کامالً واکسینھ شده اند، داشتھ باشند. این  نزدیک 

افراد می توانند ھمچنان با کسانی کھ درگروِه با خطرباالی مریضی قرارندارند و واکسینھ نشده اند،  

سینھ شده و  ھم تماس اجتماعی برقرار کنند. درمکان ھای عمومی توصیھ ھا ومقررات برای افراد واک

 واکسینھ نشده یکسان می باشد.

 

Bent Høie    وزیرصحت و مراقبت ھای عامھ می گوید کھ:" ما بطورفزاینده ای دانش اطمینان بخش

در مورد اینکھ واکسن درمقابل مریض شدِن شدید و انتقال آن حفاظت می کند، داریم. درصورت  

 مات استفاده کنیم." امکان ،ما باید از این دانش برای آسان تر کردن اقدا

 وی اضافھ می کند کھ:" برای حفاظت کامِل خوب دو دُوز ضرورت می باشد."  

 

 مقررات برابر در مکان ھای عمومی 

برای    19 -با وجود آنکھ واکسن مصونیت خوبی ایجاد می کند، اما بازھم احتمال مبتال شدن بھ کووید 

افراد واکسینھ شده عفونت را بھ دیگران   اشخاص واکسینھ شده وجود دارد و ھمچنان ممکن است کھ

 انتقال دھند. و این شامل اشخاصی می شود کھ حتی خودشان متوجھ نباشند کھ مبتال شده اند. 

 

Høie    ھمچنان می گوید کھ:" یک شخص نمی تواند این را بداند کھ دربیرون، بین مردم اشخاِص

دیکی آنھا قرار دارد. تا وقتی کھ تعداد درگروِه با خطرباالی مریضی کھ واکسینھ نشده اند، درنز

زیادی در جامعھ ھنوزمحافظت نشده اند، وبھ دلیل اینکھ دربعضی ازموارد افراد واکسینھ شده می  

توانند خودشان مبتال شوند و دیگران را ھم مبتال کنند، مقررات و توصیھ ھا باید برای ھمھ یکسان  

داد زیادی از افراد در معاشرت با ھم ھستند، مقررات و  باشد." او تأکید می کند کھ در جاھایی کھ تع

 توصیھ ھای روشن و ساده ضرورت می باشد.   

 



 تصدیق کرونا می آید 

Høie   اشاره می کند کھ:" بھ تدریج با واکسینھ شدن بخش زیادتری ازجمعیت، تعداد محدودیت ھا و

یابد. درعین حال، ما روی یک  دیگراقدامات عمومی کنترل سرایت عفونت می تواند برای ھمھ کاھش 

 تصدیق ملی کرونا کار می کنیم.  

  - وتازه  19 - تصدیق کرونا دربر گیرنده ی معلوماتی در مورد وضعیت واکسن، مبتال شدن بھ کووید  

ترین وضعیت آزمایش خواھد بود. این نیز می تواند برای کسانی کھ این تصدیق را دارند سھولت  

 د کند. اما این سھولت ھا فقط ازطریق واکسن زدن ایجاد نمی شود." ھایی درمکان ھای عمومی ایجا

وی می افزاید کھ:" ما ھمچنین بررسی می کنیم کھ وضعیت واکسن چھ تأثیری برضرورت قرنطین  

 دارد."

 

 رھنمودھا برای کسانی کھ بطور کامل واکسینھ شده اند 

 

می توانند با دیگر کسانی کھ کامالً  درخانھ ھای شخصی و در موتر، افراد کامالً واکسینھ شده  •

واکسینھ شده اند و حتی در گروِه با خطرباالی مریضی ھستند، تماس اجتماعی (زیریک متر)  

 داشتھ باشند.  

افراد کامالً واکسینھ شده می توانند با اشخاِص واکسینھ نشده ای کھ درگروِه با خطر باالی   •

 مریضی نیستند تماس اجتماعی داشتھ باشند.  

رادکامالً واکسینھ شده ھمچنان باید فاصلھ ی مناسب (حداقل یک متر) با اشخاِص واکسینھ  اف •

نشده ای کھ درگروِه با خطر باالی مریضی ھستند و با آنھا دریک جای زندگی نمی کنند را،  

 رعایت کنند. 

دربین مردم ( مکان ھای عمومی، شامل ترانسپورت عمومی) مقررات و توصیھ ھا   •

ست. این امر، بطورمثال شامل مقررات و توصیھ ھا درمورد فاصلھ گذاری، تغییرنکرده ا

 تعداد افراد، رعایت بھداشت و استفاده ازماسک می شود.  

 



   

 

   

 


