
 

 تدابیر و اقدامات وقایوی محلی مؤثرتر است
۲۰۲۱نوامبر  ۱۲، اتیعطبوۀ ممی عالا  
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به همین دلیل خدمات صحی  . اشخاص مبتال به کرونا در شفاخانه ها بستر می شوند بیشتر تعداد 

تدابیر متعددی را به   ، گرفته است. حکومت برای کاهش عفونتدر تمام کشور تحت فشار قرار 

، اما شاروالی ها معلومات بیشتر در مورد وضعیت محلی دارند و می  سطح ملی اتخاذ می کند

ند. نورت لزوم اقدامات وقایوی محلی را اتخاذ کتوانند در ص  

گرفت.  خدمات صحی و مراقبتی تحت فشار قرار خواهد  ، در مدت کوتاهاگر ما جلو گسترش عفونت را نگیریم

 شاروالی هایی که در آنها شیوع عفونت زیاد است باید اقدامات و تدابیر شدید را وضع کنند. ما وضعیت را از نزدیک

شاروالی های   که ؤثرتر خواهد بودبستر شدن تعداد بیشتر اشخاص را جدی میگیریم. ما معتقدیم این ممشاهده نموده و 

وقایوی را به سطح محلی اتخاذ نمایند. اقدامات و تدابیر  ،دارای عفونت بیشتر  

تخاذ  ابا داشته و توانسته اند که  گین را به دوشؤلیت سنگار ستوره می گوید: شاروالی ها مسنخست وزیر یوناس 

در   در آنها شاروالی هایی که سطح عفونتکه است مهم این گسترش عفونت را بگیرند. جلو  ،ؤثرتصامیم عاجل و م

نیاز به اقدامات  همجواردر چندین شاروالی ادامه دهند. زمانی که   تالش های خود به در زمینهباید ، ال افزایش استح

، همجوار موفق به هماهنگی نشوند مهم است. در صورتی که شاروالی های  هااین شاروالی هنگی باشد، هما وقایوی

زمانی که اتخاذ تصامیم  گرفت. وزارت صحت عامه و خدمات مراقبتی وضع مقررات منطقوی را در نظر خواهد 

حال تصامیم ملی به سطح منطقوی اتخاذ ، ممکن است در عین یگردیاد را در بر ممناسب از طرف شاروالی ها وقت ز

حکومت و دوایر مربوطه وضعیت را از نزدیک نظارت می کنند.  گردد.  

گویل شیرکول می گوید: ما میدانیم که برای تغییر وضعیت چه چیز الزم ، انوزیر صحت عامه و خدمات مراقبتی

، خود را آزمایش کنند و در صورت مبتال شدن به است. مهم است که همه در هنگام مریضی در خانه های خود بمانند

به انزوا بروند. تطبیق بیشتر واکسین نیز ما را کمک و یاری می کند. خواهشمندم که تمام اشخاصی   ،ضی کرونامری

خود را واکسین کنند.  ،که امکان دریافت واکسین را دارند  

با شخص مصاب تماس نزدیک داشته باشند مکلف به  با باشند و ن دریافت نکرده  ی که واکسیاشخاص
 آزمایش هستند 

که با شخص مصاب تماس  ،سال ۱۸نوامبر، اشخاص باالتر از سن  ۱۶گرفته است که از تاریخ حکومت تصمیم 

خود را آزمایش کنند. د، ننزدیک داشته باش  



، باید خود را هر روز آزمایش کنید و یا هم زنده گی می کنید و واکسین را دریافت نکرده باشید گر با شخص مصابا

روز بعد از تماس آخر با  ۷را انجام دهید. مکلفیت آزمایش الی  PCRیش مازآ در میانروز، یک روز  ۷در جریان 

 یک ملکفیت است.  هتوصیه نیست بلک  اید، اینزاعتبار است. وزیر صحت عامه می افشخص مصاب قابل 

گردد که شخص مذکور خود را  ، توصیه می در تماس بوده واکسین نشده باشد شده مصاببا شخص اگر شخصی که 

گی  یکجا زنده  ببا شخص مصاسال که  ۱۸ند. افراد زیر  ک PCRروز دوبار تست  ۷ان  در جری آخرین تماسبعد از 

 می کنند باید مقررات نافذه برای اشخاص واکسین نشده را مراعات کنند. 

 ، باید الی ارائه نتیجه منفی تست اول در خانه بمانید.زنده گی می کنید شخص مصاباگر با 

 

و از ماسک استفاده کنند  شوند ان امور صحی واکسین نشده باید تستکارمند  

در این اواخر آنعده کارمندان امور صحی واکسین نشده که امکان خطر انتقال ویروس را دارند، توجه خاص را به خود  

نموده  توصیه های الزم شاروالی هابرای  ، ریاست صحت عامهگیری از چنین وضعیتنموده است. برای جلو جلب

 است.

برای جلوگیری از مصاب شدن اشخاص   را گوید: ما اقدامات بیشتر وقایویوزیر صحت عامه و خدمات مراقبتی می 

. به همین دلیل، ما میخواهیم که آنعده کارمندان امور صحی که واکسین دریافت نکرده باشند، پذیر وضع نموده ایمآسیب 

برای شاروالی   در زمینه ریاست صحت عامهمایش نموده و از ماسک استفاده کنند. ته خود را دوبار آزفباید در یک ه

 ها طرزالعمل ارسال خواهد کرد.

دارای   مناظقی کهدر مکاتب  گیری از عفونترای تشخیص و جلوب آزمایش مؤثرترحکومت خواهان استفاده  انهمچن

، می باشد. ی می گرددخدمات صح بر بوده و باعث فشار  عفونت یوعشسطح بلند   

والی های که فشار عفونت در آنها زیاد راتوصیه های مربوط به آزمایش در مکاتب ش انستیتوت صحت عامهاً اخیر

تغییر داده است.ا ر است  

کرونا تسهیالت بیشتر در مورد استفاده از کارت واکسین    

می توانند به سطح  وزارت صحت عامه و خدمات مراقبتی مقرراتی را عملی خواهد نمود که به اساس آنها شاروالی ها 

گیرند.تصمیم ب در مورد استفاده از کارت واکسین کرونا محلی  

که  گیرند، شاروالی ها می توانند تصمیم بدر مورد استفاده از کارت واکسین کروناوزیر صحت عامه می گوید: 

مؤسسات صنعتی میخواهند استفاده صورت گیرد. سایر شاروالی ها و  از کارت واکسین کرونا به سطح محلی چگونه

از کارت واکسین  ،گان، رعایت فاصله و محدودیت در تعداد  اشتراک کننده مسدود شدن جامعهگیری از که برای جلو

خواهیم نمود که به اساس این مقررات شاروالی ها می توانند برای کرونا استفاده شود. ما به زودی مقرراتی را اتخاذ 

 تسهیالت در مقررات محلی استفاده کنند.

ا را بدون این که  صدراعظم یوناس گار ستوره می گوید: حکومت تسهیالت بیشتر در مورد استفاده از کارت کرون

. وضع می کند، گر اتخاذ شودتدابیر و اقدامات وقایوی دی  



را بررسی کنیم. ما میخواهیم  استفاده بیشتر از کارت واکسین کرونا  به سطح ملی لیل، ما میخواهیم کهبه همین د

داشتن سطح هنگ ارزیابی نماییم که آیا استفاده از کارت واکسین کرونا می تواند به حیث یک اقدام وقایوی برای پایین 

سم ورزشی، سینماها و تیاتر. ، مرا، به طور مثال در بارها، محالت کنسرتعفونت استفاده شود  

از   گیری از شیوع ویروسبرای جلو، آسانتر است که اند این که اکنون همه افراد پیشنهاد واکسین را دریافت نموده

استفاده کنیم. کارت واکسین کرونا  

 

 

 مقررات آزمایش 

شخص مذکور  ۱۸ۀ باالتر از سن شود، در آنصورت اعضای خانواد تثبیت ۱۹-اگر مبتال شدن یک شخص به کووید

  ۷نوامبر قابل تطبیق است(. اشخاص مذکور باید خود را  ۱۷مکلف به انجام دادن تست کرونا می باشند )از تاریخ 

 . )جدید(را انجام دهند  PCRیک روز در میان تست  ،روز ۷روز متواتر تست کنند و یا هم در مدت 

 گردد که خود را تست کنند:  به افراد ذیل توصیه می

را داشته باشند، صرف نظر از  ۱۹-تمام افرادی که عالیم مشکالت جهاز تنفسی و یا سایر عالیم کووید •

 وضعیت واکسیناسیون.

فراد توصیه می شود  اه این سال شخص مصاب به کرونا. ب ۱۸واکسین نشده پایینتر از سن  ۀاعضای خانواد •

، که واکسین سال شخص مصاب ۱۸ سن  زباالتر اای اعضای خانواده بر ۀ آزمایشیکی از دو طریقکه 

   .)جدید( را عملی نمایند کرده باشند،یافت ندر

دوبار  خود را یک هفته  درا توصیه می شود که نبه اعضای خانواده واکسین نشدۀ شخص مصاب به کرو •

توصیه می  ،شخص مصاب تماس نزدیک داشته باشند امصاب که ب شخص ۀخانوادتست کنند. به اعضای 

 )جدید(.شود که الی ارائه نتیجه منفی تست کرونا در خانه بمانند 

را تطبیق کند که ی ر دستورالعملبماه نوام ۲۵عالوه بر این، ریاست صحت عامه در نظر دارد که از تاریخ  •

عیین از تست نموده و در اوقات م طور منظم خود را به کارمندان امور صحی واکسین نشدهبه اساس آن 

 )جدید(. ماسک استفاده کنند 

 

 

 توصیه ها و مقررات نافذ به سطح ملی: 

 انزوا رفتن )متخلفین جریمه نقدی می شوند(. به ۱۹-گام مصاب شدن به کوویدهن •
 شستن مکرر دستان •
دستمال ، گام سرفه و عطسه زدن. بعد از استفادهپوشانیدن دهن و بینی با دستمال کاغذی و یا آرنج در هن •

 کاغذی را دور انداخته و دستان تان را بشویید.
 مانید و خود را آزمایش کنید. در صورت بروز عالیم جدید در جهاز تنفسی در خانه ب •

 

Råd til nærkontakter og de som er i isolering (Folkehelseinstituttet) 

 

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

