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  .الخدمات الصحیة في جمیع أنحاء البالد تحت الضغط  مما یضعكورونا في المستشفیات الالمصابین بیزداد عدد  
الوضع  ب ةیاألكثر درا   البلدیات ھيتبقى لكن  والعدوى،  لحد منالوطنیة ل   تدابیرعدد من الباتخاذ  لذا تقوم الحكومة

 .عند الضرورة  اتخاذ التدابیر الالزمةمحلیًا ویمكنھا 

في غضون  عن طاقتھاالصحة والرعایة ألحمال زائدة    ات، فقد تتعرض خدمتصحیح ھذا المسار يإذا لم ننجح ف
 .التدابیر الالزمة  یر اتخاذ. یجب على البلدیات التي تعاني من تفشي المرض بشكل كبوقت قصیر

نتابع الموقف بشكل مستمر ونأخذ على محمل الجد حقیقة أن عدد  "  ه ار ستورغوناس  یرئیس الوزراء قال   -
رتفاع  البلدیات التي تعاني من اتقوم  أن   نسباألمن آخذ في االزدیاد. نعتقد أن   في المستشفیات مرضىحاالت ال
تدابیر محلیة لمكافحة العدوى. لقد أخذت البلدیات على عاتقھا مسؤولیة كبیرة وأظھرت   اتخاذبالعدوى،  معدالت

بسرعة وفعالیة، ومن المھم أن تواصل البلدیات التي تعاني من  عدوىحاالت تفشي ال السیطرة علىقدرتھا على 
 ."ھذه الجھودارتفاع سریع للعدوى 

والعمل، فمن المھم أن تقوم   السكننفس منطقة  ضمن ات  عندما تكون ھناك حاجة التخاذ تدابیر في عدة بلدی
. ستنظر وزارة الصحة وخدمات الرعایة في اعتماد اللوائح اإلقلیمیة إذا لم تنجح  فیما بینھا البلدیات بالتنسیق

على المستوى المحلي   حكومیةقرارات  اتخاذ  أیًضامن الوارد البلدیات في منطقة ما في التنسیق. قد یكون 
تقوم  ي في الحاالت التي تستغرق فیھا البلدیات وقتًا طویالً التخاذ قرار بشأن التدابیر المحلیة المناسبة. واإلقلیم

 .الوضع عن كثب ةتابعبم دوائر الرسمیة المختصةالحكومة وال

لتصحیح ھذه   المطلوبما في نفس الوقت نحن نعلم "  یركولشفیل غالصحة وخدمات الرعایة إن ة وزیر  وقالت  -
في حالة ثبوت  والعزل  جراء االختبارإ الجمیع في المنزل في حالة المرض، و بقاء. من المھم  التطورات السلبیة
كل من أتیحت لھ الفرصة   أناشد ستمنحنا قوة دفع مھمة.  نسبة المطعمین . كما أن زیادة كورونااإلصابة بمرض 

 " أخذ اللقاحب

 

 االختبار  جراءإ طعمینغیر الم من المخالطین المقربین على توجب ی
عاًما ویعیشون مع  18الذین تزید أعمارھم عن وین  طعماألشخاص غیر المھ یتوجب على قررت الحكومة أن

لزام  للحد من انتشار العدوى في المجتمع. یسري ھذا اإلوذلك  شخص مصاب بفیروس كورونا الخضوع للفحص
 نوفمبر.  16اعتباًرا من 

  علیك مع شخص مصاب بالكورونا، فیجب سكنوت  تكن قد تلقیت التطعیم إذا لم "  وأضافت الوزیرة شیركول -
االختبار  بزام  لأیام. یسري اإل  7لمدة   PCR عن طریق اختبار أو كل یومینبشكل یومي ذاتي ال  رختباجراء اال إ

 " لیست مجرد توصیة، بل واجبھذه و. تم فیھا االختالط بالمصاب أیام منذ آخر مرة  7حتى مرور 

، یوصى بإجراء اختبارین (اختبار ذاتي أو اختبار  قد تلقى التطعیممصاب المع  سكنالشخص الذي ی  كانإذا 
PCR .ع  اتببامع شخص مصاب  سكنعاًما وی  18أیًضا كل شخص یقل عمره عن  ویُنصح) خالل نفس الفترة

 ن.طعمینفس نظام االختبار مثل غیر الم



 الختبار األول.ل سلبیة  نتیجة تظھرمع شخص مصاب، فیجب علیك البقاء في المنزل حتى   سكنإذا كنت ت 

 ارتداء أقنعة الوجھ إجراء االختبار وین طعمالرعایة الصحیة غیر الم على موظفي یجب 
ن وإمكانیة نقل العدوى  طعمیالصحة غیر الم موظفيجرى في اآلونة األخیرة تسلیط الضوء بشكل كبیر على 

 للمرضى المعرضین للخطر. قدمت مدیریة الصحة المشورة للبلدیات حول كیفیة تجنب مثل ھذه المواقف. 

ً أ قالت الوزیرة شیركول - نرید    لحمایة المرضى المعرضین للخطر من العدوى. دابیرسنتخذ المزید من الت" یضا
رسالة واضحة مفادھا  نود اإلبالغ ب ین مرتین في األسبوع وطعمغیر الم موظفین الصحییناختبار الأن یتم لذلك 

 . ". سترسل مدیریة الصحة إرشادات حول ھذا األمر إلى البلدیات الوجھ ةأقنعأنھ یجب علیھم ارتداء 

في   ھاومنع انتشارالعدوى   كتشافالوذلك أكثر لالختبار في المدارس ھادفاً ترید الحكومة أیًضا استخداًما  
 العدوى والضغط على الخدمات الصحیة. التي ترتفع فیھا كل من معدالت  المناطق

في المدارس في البلدیات التي   اتالخاصة باالختبار توصیاتة مؤخًرا بتغییر ال امقام المعھد الوطني للصحة الع
 تعاني من ارتفاع ضغط العدوى.

 

 استخدام شھادة كورونا  لزیادة توفیر تسھیالت
تمنح البلدیات اإلمكانیة في استخدام شھادات كورونا بإقرار الئحة  بفرض الصحة وخدمات الرعایة  ة وزیر  تقوم س

 . على النطاق المحلي

استخدام شھادة كورونا  باألعمال  قطاعھناك رغبة في العدید من البلدیات ووأضافت الوزیرة شیركول قائلةً " -
الئحة تسمح   وقت بتشریع أقربقوم في . سن عداد السموح بھاومتطلبات المسافة وقیود األالعام لتجنب اإلغالق 

 . "للبلدیات باستخدام شھادات كورونا لتخفیف قواعد كورونا المحلیة

أنھا على ھذا األساس ب وه نأخرى، وت   وجود تدابیرستسھل الحكومة االستخدام المحلي لشھادات كورونا دون 
 في االستخدام األكثر شموالً لشھادات كورونا على الصعید الوطني. ستنظر

شھادة كورونا   من الوارد استخدام  سننظر فیما إذا كانه قائالً " وناس غار ستوریرئیس الوزراء  وأضاف  -
  فعالیاتوال ، الموسیقیةالحفالت  قاعاتو المالھي اللیلیةكإجراء للحد من العدوى، على سبیل المثال في  

  وقعمن األسھل تن اآللقاح، أصبح  ال  حصول الجمیع على عرض لتلقيح. بعد  اروالمس ،الریاضیة، ودور السینما
 بشكل كبیر". لعدوى  ااستخدام شھادة كورونا لمنع انتشار   باإلمكانأنھ 

 

 االختبار التي تخص قواعد ال
عاًما  18ین الذین تزید أعمارھم عن طعمفیجب على أفراد األسرة غیر الم 19-كوفیدإصابة شخص بـ   ثبُتتإذا 

أیام   7لمدة  الذاتي نوفمبر). یجب إجراء االختبار إما عن طریق االختبار  17 یسري اعتباًرا منإجراء االختبار (
 (جدید) . PCRاختبار  باستخدام أیام   7متتالیة أو كل یومین لمدة 

 ختبار: إجراء اال التالیة ب فئاتصح الن تُ 

، بغض النظر عن  19-أي شخص یعاني من أعراض تنفسیة جدیدة أو أعراض أخرى لفیروس كوفید  •
 حالة التطعیم. 

الذین تقل أعمارھم عن و  19-كوفیدب م تم تأكید إصابتھ  لألشخاص الذین األسرة فراد  أغیر المطعمین من  •
  18یوصى باتباع أحد نظامي االختبار ألفراد األسرة غیر المطعمین الذین تزید أعمارھم عن  .عاًما 18

 (جدید) عاًما.



الفحص مرتین في أسبوع واحد.  إجراء ب ین مصابال ألشخاصلأفراد األسرة  المطعمون من نصح یُ  •
 (جدید) حتى تتوفر نتیجة اختبار أولى سلبیة.   بیتبالبقاء في البنفس المنزل   المخالطون عن قربیوصى 

إرشادات مھنیة مفادھا أنھ یجب اختبار العاملین الصحیین  نوفمبر  25اعتباًرا من  ستقدم مدیریة الصحة  •
 (جدید) ین الذین لدیھم اتصال مع المریض بانتظام واستخدام أقنعة الوجھ في مواقف محددة. طعمغیر الم

 

 

 على الصعید الوطني حالیة  والقواعد الالنصائح 
ً  شرطھذا ال من یخالف( 19-كوفید  إذا ثبتت اإلصابة بفیروس العزلفرض یُ  •  ). قد یتم تغریمھ مادیا
 . ة كثر ب نیدیال غسل  •
تخلص من المندیل وغسل یجب ال لمرفق عند السعال أو العطس. ا زاویة أو ةورقیالمندیل الاستخدم  •

 بعد ذلك.   نیدیال
 أعراض تنفسیة جدیدة. عند ظھور ر اختبجراء اال إ في المنزل و اءبقلا •

 عزل (المعھد الوطني للصحة العامة)النصائح للمخالطین عن قرب ومن ھم في 

https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/befolkningen/narkontakter-og-isolering/

