
 في محافظة فیكن لتغییرات في التدابیر اإلقلیمیة للبلدیاتا
 

بینما تشھد أجزاء أخرى ، محافظة فیكن ال تزال العدوى مرتفعة في أجزاء من
. بناًء على توصیة  إلمام جید بالوضعأصبح ھناك استمرار تراجع منحنى اإلصابات و

،  بالمحافظة الشؤون االداریةدیر مدیریة الصحة والمعھد الوطني للصحة العامة وم
 بدأیأو ستمر یو ،بلدیات أربعفي  للتدابیر Aى المستویستمر العمل بقررت الحكومة أن 

 ثماني عشرة ، بینما یتم استبعاد أخرىبلدیة  سبع عشرة  للتدابیر في  Bالمستوىالعمل ب
عالوة على ذلك، ینبغي على بعض  . الخاص بالتدابیر االقلیمیة بلدیة من المخطط

فرض تدابیر أكثر صرامة على الصعید  Bالبلدیات التي ستبدأ العمل بالمستوى 
 9أبریل وتستمر حتى  26االثنین  ةحیز التنفیذ في منتصف لیل  تدابیرل التدخُ  .المحلي

 .مایو، ولكن سیتم عقد اجتماع مع البلدیات في غضون أسبوع إلعادة تقییم الوضع

 

.  فعالة الصارمة تدابیرال أن . ھذا یدل على استمراراً للتراجع فیكن محافظة في  صابة معدالت اإل ر ظھتُ   -
في العدید من البلدیات. ومع ذلك ال یزال عدد اإلصابات مرتفعًا في   تدابیرمستوى ال تخفیفلذلك یمكننا  
تماًما. لذلك یجب أن تستمر    لیس تحت السیطرة  فیھا، والوضع من جھة الشرقألوسلو   تاخمةالبلدیات الم

 . ، كما یقول وزیر الصحة وخدمات الرعایة بنت ھويّ A لتدابیر ا مستوى العمل بھذه البلدیات في 

في أوسلو وفیكن   شؤون المحافظة  أجرت مدیریة الصحة والمعھد الوطني للصحة العامة، ومدیر
 .التوصیةھذه . تدعم معظم البلدیات  شأنال حول ھذاحواًرا وثیقًا  أثرة والبلدیات المت

 

 Bمحلیة أكثر صرامة باإلضافة إلى المستوى  تدابیریجب أن یكون لدى بعض البلدیات 
 للتدابیر

نصح المعھد الوطني  یَ   للتدابیر، B المستوى تي یسري فیھاالو عرضةً للخطر  بالنسبة للبلدیات األكثرُ 
لتقلیل  محلیة  تدابیر   فرض البلدیات بالتنسیق مع بعضھا البعض ل  ھذه للصحة العامة ومدیریة الصحة 

ھذا باإلضافة إلى التدابیر اإلقلیمیة الموجودة ویجب أن تستند جمیع اإلجراءات إلى    .االختالط التنقل و
 حالة العدوى المحلیة واإلقلیمیة. 

 
بوضع   أن تنسق مع بعضھا في نطاق نفس المنطقة لوضع  التي یجب وات التالیة،  على البلدی  ذلكینطبق 
 :محلیة أكثر صرامةً  تدابیر 
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 في ھذه البلدیات:  Aالتدابیر مستوى العمل بیستمر 
 . Ullensaker اولینساكرو Rælingenرالنغن و Lørenskog  لورنسكوغو  Lillestrømلیلستروم 

كوفیدـ  ، والمنظم في لوائح التدابیر الصارمة جداً (مستوى  للتدابیر  Aمستوى  الستجد ھنا نظرة عامة على 
 :  )5A ، الفصل19

 

 



 :  ) 5A، الفصل 19كوفیدـ مستوى التدابیر الصارمة جداً، والمنظم في لوائح ( A التدابیر  مستوى

 
 المھنیة  عاھدریاض األطفال والمدارس والجامعات والكلیات والم

على المدارس وریاض    تماشیاً مع نموذج إشارة المرورللتدابیر  مستوى األصفر الیسري العمل ب• 
. یجب إجراء تقییمات محلیة بما یتماشى مع حالة العدوى، أي  بالد األطفال كما ھو الحال في باقي أنحاء ال

عند الضرورة بناًء  للتدابیر حمر األمستوى ال تطبیقمكافحة العدوى قد تقرر أنھ یجب  لالبلدیة كسلطة أن 
إصدار توصیات وطنیة  ب  تقوم أن الحكومة  بوسع لمكافحة العدوى. ومع ذلك  علمي / متخصص على تقییم  

 ب الوضع ذلك. تطلّ   نوى األحمر للتدابیر إ المست تطبیق ب
 

المھنیة مغلقة أمام جمیع الطالب ویتم التدریس رقمیًا. یتبع   معاھد • مباني الجامعات والكلیات وال
استثناءات من شرط    عمل المھنیة  معاھد الموظفون قواعد العمل بشكل عام. یمكن للجامعات والكلیات وال

أمًرا بالغ األھمیة للطالب الذین یعتمدون على التجارب أو   ني ا المب لدخوإبقاء المباني مغلقة، إذا كان  
رقمیًا، فمن الضروري الحفاظ على التقدم في الدراسة   ا ال یمكن إجراؤھ تيالوالتدریب على المھارات  

وفقًا لنصائح سلطة مكافحة العدوى في البلدیة. یمكن   covid-19الطالب لفحوصات منتظمة لـ  یخضع و
  19كوفیدـ  القراءة مفتوحة للطالب الذین یتم اختبارھم بانتظام لفیروس  صاالت أیًضا أن تكون المكتبات و 

 بشكل دوري   19-للطالب الذین یجرون اختبار فیروس كوفید  /

 

 الفعالیات 

عقد  و   ،لدفنوا ،الجنازات خارج المنزل سواء في الداخل أو الخارج، باستثناء   فعالیات ال كافةمنع إقامة • یُ 
عندما یكون لكل فرد من   دفن شخًصا في الجنازات وال 30أكثر من  سمح بتواجد والتعمید. ال یُ   القران

أما  . ین اثنین بالحضوروشاھد   مأذونوال  ینلعروسل یُسمح  عقد القران. في  وثابت الجمھور مقعد مخصص 
 . عرابین اثنین  - كحد اقصى ن والكاھن ویر الطفل والوالد وحض ب  سمح، یُ تعمید الفي 

 

وموظفي    المنفذین • یُسمح بالفعالیات الرقمیة مع حضور خمسة أشخاص كحد أقصى، باإلضافة إلى 
 اإلنتاج الضروریین اآلخرین. 

 

 األنشطة الریاضیة والترفیھیة 

انظر أدناه). وینطبق الشيء نفسھ   ،ھناك استثناءانوالشباب ( تنظیم أنشطة ریاضیة للكبار ب  سمح • ال یُ 
الموسیقیة االستعراضیة  والفرق   كوراللل ات المنظمة والتدریب تمارینعلى األنشطة الترفیھیة مثل ال

 والمسرح. 

 

األنشطة الریاضیة والترفیھیة المنظمة في الھواء الطلق لألطفال والشباب الذین تقل  ممارسة • یُسمح ب
جمیع  یكون أشخاص و  10 ال تزید عن في مجموعات  تم عاًما، طالما أن ذلك ی  20ھم عن أعمار



مسافة مترین  على  الحفاظوصى بأن تتم األنشطة بطریقة یمكن من خاللھا المشاركین من نفس البلدیة. یُ 
 على األقل بین المشاركین. 

للذین یعانون من مشكالت في  لطلق في الھواء االمنظمة  الترفیھیة الریاضیة واألنشطة ممارسة سمح ب• یُ 
في  و، طالما یتم ذلك في الھواء الطلق تعاطي المواد المخدرة أو ذوي األمراض النفسیة الخطیرة

 . جمیع المشاركین من نفس البلدیة یكون أشخاص و  5 ال تزید عنمجموعات  

 

 وظائف للعمل واا

العمل التأكد من أن الموظفین یعملون   رباب فرض العمل من المنزل لكل من یستطیع ذلك. یجب على أیُ • 
ب العمل قادرین على توثیق أنھ قد تم إبالغ الموظفین  ربامن المنزل قدر المستطاع. یجب أن یكون أ

بكیفیة تنفیذ ذلك في الشركة. یجب اعتبار السفر إلى العمل ضرورة قصوى. ومع ذلك فإن شرط العمل  
 .في ذلك یھم الفرصةمن المنزل سوف یسري على أولئك الذین لد 

 

 والخدمات  ال التجاریة المح

: التسوق باستثناء األماكن التالیة ومراكز   یةراتجال ال یجب إغالق جمیع المح  

بما في ذلك األكشاك ومحالت العطارة وغیرھا من المتاجر التي تبیع الطعام    طعمة• محالت البقالة واأل
 بشكل أساسي. 

المزرعة بشكل   وانات یمتاجر بیع أغذیة الحیوانات والعلف والضروریات األخرى للحیوانات األلیفة وح •
 أساسي 

 الصیدلیات  •

 المضمدون   •

 أخصائیو البصریات  •

 والمشروبات الكحولیة مركز بیع النبیذ    •

 .بالبشرة وفناني الوشم وما إلى ذلك ة یمحال الخدمات الفردیة مثل مصففي الشعر وأخصائي العنا   •

 .مثل أخصائیي العالج الطبیعي وتقویم العظام ومعالجي األقدام إلخ ةی األنشطة الصح •

 محطات الوقود  •

زھار  ألامسجلة في سجل الكیانات القانونیة كمحالت بیع  و ثابتةبیع    ات محط  تملك • محالت الزھور التي 
بشكل أساسي من مبیعات    ایراداتھا  تألفتمتًرا مربعًا، و   250  المحل  ساحةم  ال تتجاوز، و قطعةبال  نباتات الو

في    اً ل ھذه األنواع من الزھور أھم عنصرحیث تشكّ والتي تتسم بصالحیة قصیرة المدى للغایة،  الزھور  
 . مجموعة المنتجات 

 لزراعة واإلنتاج الحیواني قطاعي امراكز المبیعات ل  •



التي تبیع لمن یقومون باألشغال   أقسام المستودعات والبیع بالجملة في محالت مواد البناء المستودعات و •
 الیدویة وما شابھ ذلك

مسبقا عندما  البضائع المحجوزة والمدفوعة مفتوحة لتحصیل المحالت والمتاجر الكبرى  یمكن أن تظل
 . یتم اللجوء لطریق سلیمة تراعي إرشادات الوقایة من العدوى عند تسلیم البضائع

 

 المطاعم والمقاھي والحانات والفنادق 

 .سمح ببیع الطلبیات الخارجیة (تیك اوي)لكن یُ  ، المطاعم مغلقة  •

   . تقدیم الكحولیُمنع    •

 . ھملدی یمكن للمطاعم في الفنادق أن تقدم الطعام للنزالء   •

 

 المؤسسات واألماكن التالیة مغلقة  توجب أن تبقى ی

 البدنیة  اللباقة مراكز  •

 .و المسابح الفندقیة وما شابھ ة یّ والمنتجعات الصح ة یصاالت السباحة، والمنتزھات المائ  •

 .الجنازات والدفن والمحادثات بین ممثلي الجماعات الدینیة واألفراد المراكز الدینیة والعقائدیة باستثناء  •

 .المكتبات العامة  •

 .مدن المالھي وصاالت البنغو وصاالت األلعاب وصاالت البولینج واألماكن المماثلة •

 .المتاحف  •

 .السینما والمسرح وصاالت الحفالت الموسیقیة واألماكن الثقافیة والترفیھیة المماثلة •

 . األماكن العامة األخرى التي تتم فیھا أنشطة ثقافیة أو ترفیھیة تجمع الناس في الداخل •

 

 لتوصیات:ا

   : یجب على الجمیع تجنب الزیارات المنزلیة والتجمعات في منازلھم. ھناك استثناءات لـما یلي •

o  األخیرة من الحیاة الخدمات المنزلیة الضروریة والزیارات لألشخاص الذین ھم في المرحلة 
o صدیق أو صدیقین ثابتین أو أسرة    تبادل الزیارات معألشخاص الذین یسكنون بمفردھم  یمكن ل

 . واحدة ثابتة
o  ُاألطفال    ریاض في  الخاصة  تھم  ااألطفال في مجموع   ع زیارات مال  بادلت   شباب مکن لألطفال والی

صدیق أو اثنین من األصدقاء    ع زیارات مال  بادلت وباإلضافة الى ذلك یمكنھم  رس االبتدائیة،  اوالمد 
 .الثابتین



األشخاص الذین    م. االستثناءات ھ عندما تستطیع   مسافة مترین عن األشخاص اآلخرینعلى  حافظ  •
تباع التوصیة الخاصة بالمسافة في  إ . من المھم جداً ممن تخالطھم  خریناآل یسكنون معا، واألشخاص 

 الداخل. 

یجب على الجمیع تجنب السفر غیر الضروري. یجب اعتبار السفر إلى العمل ضروریًا. بالنسبة   •
نزل. للغالبیة العظمى سیستمر فرض العمل من الم  

. ت المجاورة نصح سكان البلدیة بالذھاب إلى مراكز التسوق المفتوحة أو المتاجر الكبرى في البلدیاال یُ  •  

م  ن معھم. قُ و سكن ذین ییمكن للمقیمین في البلدیة الذھاب إلى بیوت العطالت، ولكن فقط مع األشخاص ال •
متاجر أو مطاعم أو أماكن التجمع المزدحمة   ىل إبشراء كل ما تحتاج في بلدیتك قبل المغادرة. ال تذھب 

عد  افي البلدیة حیث یوجد بیت العطالت. حافظ على مسافة جیدة من اآلخرین في مسارات التزلج ومص 
قُم  العطالت و حیث یقع منزلبلدیة  ال  في سري ثناء التمشي. تحقق من النصائح والقواعد التي تأالتزلج و

.عھا. ال تستقبل أي زیارات ا تبإب  

 اّطلع على  توصیات المعھد الوطني للصحة العامة عند استخدام منتجعات التزلج. 

 

العام، قد یكون ذلك   نقل تدابیر معززة في وسائل ال  فرض المحافظات  ات دارإلبلدیات وعلى اینبغي   •
نقل. في وسیلة الالمتوفرة ة فقط من السعة ائفي الم 50من  كثرُ أاستخدام عدم على سبیل المثال    

یجب على األشخاص المعرضین لخطر اإلصابة بمرض خطیر أو الموت إذا أصیبوا بفیروس كورونا   •
. حمّي أكثر ن یتبعوا أسلوب حیاة مأ  

مصفّ   • مثل  فردیة  خدمات  تقدم  التي  الوظائف  على  استخدام  یجب  مثل  معززة  تدابیر  اتخاذ  الشعر  في 
أو تقلیل خیارات العالج التي تنطوي    ،في المواقف التي یتعذر فیھا الحفاظ على مسافة متر واحد   الكمامات 

 ً  . لوجھ أو إزالتھا مؤقتًا  على االتصال المباشر وجھا

 

 وأفراد األسرة:  المقّربین  • اختبار ومتابعة المخالطین 

o  ُ7األیام غضون في  للعدوى الخضوع الختبار ألشخاص الذین ھم في الحجر الصحي ا وصى ی -
 خالل فترة الحجر الصحي.  10

o  بتفشي فیروس كورونا المتحور عن    ینالمرتبطو  خاص من المخالطین الُمقّربیناألش یتم اختبار
)  األشخاص كمخالطین ُمقّربین (بمجرد تحدید  الحجر الصحيّ  بدایةعند    PCRطریق اختبار 

 ). 7یوم ال لیس قبلنھایة الحجر الصحي (عند و
o   حتى یتوفر اختبار یجب عزل أفراد أسرة الشخص المخالط لشخص ثبتت إصابتھPCR   األول

 . . ینطبق ھذا على حاالت التفشي المرتبطة بمتغیر الفیروس اإلنجلیزيشخص المقّرب لل

 

 الكّمامة /ارتداء قناع الوجھ ب االلتزام

ال    شخاص أالمرور السریع قرب  د عدا عن، قلعلى األمسافة متر واحد على  ظ حفاالیتعذّر • عندما  
  في  مشتركةال مساحات في الوالتجاریة،   ال في المحالفم  كّمامات أفراد األسرة، یجب استخدام الى  ینتمون

https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/rad-og-informasjon-til-andre-sektorer-og-yrkesgrupper/rad-til-spesifikke-sektorer/#alpinanlegg


في وسائل النقل العام والمحطات  و، والعقائدیة  الدینیة معابد في الو، والمقاھي مراكز التسوق، في المطاعم 
 األنشطة الثقافیة والریاضیة والترفیھیة.  قاعات في كذلك الداخلیة، و

سیارة  لالراكب  دخولقبل  ضع الكّمامةجرة. یجب وفي سیارات األُ  الكّمامةاب ارتداء  الركّ • یجب على 
رتداء الكّمامة  . االلتزام باسیارة االُجرةل الراكب من  واألجرة، ویجب عدم خلعھ حتى تنتھي الرحلة ونز

 ینطبق بشكل مماثل على السائق عندما یكون ھناك ركاب في سیارة األجرة. 
 

مسافة   حفاظ على فیھا ال یتعذّرینطبق أیًضا على الموظفین في األماكن التي   الكّمامة• االلتزام بارتداء 
على الموظفین في األماكن التي تم فیھا تنفیذ  لزام  اإلار. ال ینطبق ھذا عن الزوّ   قلعلى األ  متر واحد 

وما شابھ    جدران الفاصلةوالتیكي  البالس  واقي الوجھاستخدام  ك تدابیر أخرى لمكافحة العدوى للموظفین، 
 ذلك وفقًا لتوصیات المعھد الوطني للصحة العامة. 

 

عاًما، أو أولئك الذین ال    12على األطفال الذین تقل أعمارھم عن   الكّمامةلزام بارتداء ال ینطبق اإل •
 ألسباب طبیة أو ألسباب أخرى.   الكّمامات یستطیعون ارتداء 

 

ة. لذلك من المھم  ائح وقواعد صارمة بناًء على حاالت العدوى المحلیّ نص  فرض یمكن لجمیع البلدیات 
 تباع ما ینطبق في بلدیتك. إ

 

 : في البلدیات التالیة یتم تمدیده  أو  Bإلى المستوى  Aتدابیر من المستوى مستوى ال  یفیتم تخف

  Nordre Follo  نوردره فولّوو  Indre Østfold اندره اوستفولد و Frognفروغن  و  Enebakkاینباك 
  روده و  Moss موسّ و Halden  ھالدنو  Fredrikstad فریدریكستاد و  Ås  اوسو  Vestby فیستبي و

Råde  ساربسبورغ و Sarpsborg  اسكر و  Asker  باروم و Bærum  دراّمن و Drammen  لیّرو Lier  
 . Nannestad  نانستاد و  Eidsvollایدسفول و 

 

  ،19كوفید ـالمنظم في لوائح و،  تدابیر الصارمةوى ال(مست  B التدابیر ستجد ھنا نظرة عامة على مستوى 
 ): B5الفصل 

 

 ):5B، الفصل 19كوفید ـمستوى التدابیر الصارمة، والمنظم في لوائح ( B تدابیرمستوى ال

 

 المھنیة  عاھدریاض األطفال والمدارس والجامعات والكلیات والم

على المدارس وریاض    نموذج إشارة المرورتماشیاً مع للتدابیر  مستوى األصفر الیسري العمل ب• 
. یجب إجراء تقییمات محلیة بما یتماشى مع حالة العدوى، أي  بالد األطفال كما ھو الحال في باقي أنحاء ال

عند الضرورة بناًء  للتدابیر  حمر األمستوى ال تطبیقالبلدیة كسلطة مكافحة العدوى قد تقرر أنھ یجب ن أ



إصدار توصیات  ب ن تقوم أ الحكومة  بوسع لمكافحة العدوى. ومع ذلك  يالمتخصص / العلمعلى التقییم 
 ب الوضع ذلك تطلّ   نالمستوى األحمر للتدابیر إ تطبیق وطنیة ب 

تعلیم  الالمھنیة و عاھد الجامعات والكلیات والممام التالمیذ والطالب سواء في أ قاعات غالق كافة الإیتم • 
  نظام التمھیدي البالغین الذین یتلقون التعلیم وفقًا لقانون الكذلك ودراسة الثانویة للكبار وال األساسي للكبار 

في إطار اتحادات الطالب و "الكفاءة اإلضافیة". ال یزال   ات وقانون االندماج، باإلضافة إلى أنشطة الدور
قواعد العمل بشكل عام. یتم   . یتبع الموظفون بوابھاأن تفتح أي نا القراءة في المب قاعات لمكتبات وبإمكان ا

 رقمي. بشكل التدریس  

 
إلى   دخولالمباني إذا كان ال غالق إ من شرط عمل استثناء المھنیة  معاھد لجامعات والكلیات والل یُسمح • 

ال    لذياوأمًرا بالغ األھمیة للطالب الذین یعتمدون على أداء التجارب أو التدریب على المھارات   ي ناالمب
 للحفاظ على التقدم في الدراسة.  وعندما یكون ذلك ضروریا رقمیًا،  تنفیذهیمكن 

 

یذ.  ، أمام التالمA6، الفصل  ستقلة• ال یجوز إغالق مباني المدارس المعتمدة وفقًا لقانون المدارس الم
، بینما تتبع  العلیا داخلیة القواعد والتوصیات للمدارس الشعبیة الذات األقسام یجب أن تتبع المدارس 

 داخلیة القواعد والتوصیات الخاصة بالتعلیم الثانوي.  قسامأالمدارس التي ال توجد بھا 

 

• یمكن للمؤسسات أن تبقي المباني مفتوحة إذا كان ذلك ضروریًا للطالب الذین یعتمدون على التجارب  
 . رقمیًا، وھذا ضروري للحفاظ على التقدم في الدراسة تنفیذهأو التدریب على المھارات الذي ال یمكن 

 

 الفعالیات 

تجمعات والمراسیم  ال خارج المنزل سواء في الداخل أو الخارج، باستثناء   فعالیات ال كافةمنع إقامة • یُ 
 .  وسر التثبیت  والتعمید   من ضمنھا مراسیم الزفاف والدفنو ،دور العبادة الدینیة والعقائدیة في 

الفعالیات داخل المعابد الدینیة والعقائدیة عندما یكون لكل  شخًصا في  20أكثر من  حضور سمح بال یُ  •
تنطبق القواعد الوطنیة الخاصة بالعدد   دفنوالأ الجنازات الجمھور مقعد ثابت ومخصص. في  فرد من

 المسموح. 

وموظفي    المنفذین • یُسمح بالفعالیات الرقمیة مع حضور خمسة أشخاص كحد أقصى، باإلضافة إلى 
 اإلنتاج الضروریین اآلخرین. 

 

 األنشطة الریاضیة والترفیھیة 

  20لألطفال والشباب الذین تقل أعمارھم عن  بوابھاأ بفتح الریاضیة والترفیھیة الثقافیة وألنشطة ل• یُسمح 
  عاماً او أكبر.  20منظمة في الداخل للشخاص الذین یبلغون تنظیم أنشطة ریاضیة ب  سمحال یُ   .عاًما 

فرق  وال كوراللل ات المنظمة والتدریب  تمارین وینطبق الشيء نفسھ على األنشطة الترفیھیة مثل ال
 المحترفین.  نللریاضیی سمح مع ذلك بالتدریبات المنظمة في الداخل یُ  والمسرح. الموسیقیة االستعراضیة  



لتنفیذ   ح صاالت السباحة، والمنتزھات المائیة والمنتجعات الصحیّة والمسابح الفندقیة وما شابھ تُفت • 
  20السباحة المنظم لمن ھم تحت سن تدریب ودورات السباحة المنظمة ودورات    المدرسیة،السباحة 

 . للریاضیین المحترفین وألغراض إعادة التأھیل والتمرین والعالج الفردي عاماً وكذلك السباحة 

 

 ظائف الوالعمل و

فرض العمل من المنزل لكل من یستطیع ذلك. یجب على أصحاب العمل التأكد من أن الموظفین  یُ • 
یعملون من المنزل قدر المستطاع. یجب أن یكون أصحاب العمل قادرین على توثیق أنھ قد تم إبالغ  
  الموظفین بكیفیة تنفیذ ذلك في الشركة. یجب اعتبار السفر إلى العمل ضرورة قصوى. ومع ذلك فإن 

 . في ذلكشرط العمل من المنزل سوف یسري على أولئك الذین لدیھم الفرصة 

 

 والخدمات  ال التجاریة المح

 . ن تفتح أبوابھا أ لمحال التجاریة ا ن امكبإ •

 وما إلى ذلك.   ففي الشعرصم ، مثل بوابھاأن تفتح أ  فردیة الخدمات ال ن امكبإ• 

 

 المطاعم والمقاھي والحانات والفنادق 

 . تقدیم الكحولیُمنع • 

 

 : یتوجب على المؤسسات واألماكن التالیة أن تظل مغلقة

 التالیة مفتوحة:  الخدمات  یمكن بقاء  نوادي اللیاقة البدنیة، ورغم ذلك• 

o  ُلھا نظم إعادة التأھیل والتدریب المقدمان بشكل فردي أو في مجموعات صغیرة مع م . 

o حجز موعد لھ.   والتي باإلمكانفردي  ال عالج التدریب وال 

 

یمكن   ورغم ذلك ،صاالت السباحة، والمنتزھات المائیة والمنتجعات الصحیّة والمسابح الفندقیة تُغلق  •
 ة: التالیة مفتوح الخدمات  بقاء 

o   السباحة المدرسیة، ودورات السباحة المنظمة ودورات تدریب السباحة المنظم لمن ھم تحت سن
 . عاماً وكذلك السباحة للریاضیین المحترفین 20

o  ُلھا نظمإعادة التأھیل والتدریب المقدمان بشكل فردي أو في مجموعات صغیرة مع م . 
o  جزًءا من العالج.  مسبح وحیث یكون العالج فردي آخر یمكن حجز موعد لھ 

 

 البولینج واألماكن المماثلة.  قاعات ب واعلاألمدن • مدن المالھي وصاالت البنغو وصاالت األلعاب و



 • المتاحف. 

 الحفالت الموسیقیة واألماكن الثقافیة والترفیھیة المماثلة.  صاالت • السینما والمسرح و

 تجمع الناس في الداخل.  والتي والشركات األخرى التي تتم فیھا أنشطة ثقافیة أو ترفیھیة  العامة  • األماكن 

  بوابھا أ مة أن تفتح ألماكن العامة والشركات التي تُقام فیھا أنشطة ثقافیة وریاضیة وترفیھیة منظّ یُمكن ل• 
تدریبات  للالغین وخارجیة للب النشطة لأل ، وكذلكعاًما  20لألطفال والشباب الذین تقل أعمارھم عن 

أنشطة ترفیھیة  أي  ال یُسمح بممارسة ، ومع ذلك  المحترفینلریاضیین لنظمة مُ الخارجیة الداخلیة وال
 . آلخرین في مثل ھذه األماكن

 

 لتوصیات:ا

 في الھواء الطلق.  لتقاءعلى اال  ع شجّ نُ أكثر من خمسة ضیوف في منزلك.   یجب عدم استقبال• 

 
من علیك  باإلضافة إلى   ،أشخاص  10الواحد سبوع األخالل  من تخالطھم• یجب أال یتجاوز عدد 

 ریاض األطفال والمدارس.  مجموعات ضروریة في سیاق العمل وأفراد األسرة وألسباب   مخالطتھم

 
عرضة للخطر، وفي   ممن ھم أكثر بأشخاص آخرین   االلتقاءند مسافة مترین ع الحفاظ على• یجب 

عند  كثف أو مُ نشاط بدني ممارسة أثناء  أن یكون فیھا خطر اإلصابة أعلى (مثالً  حتملالمواقف التي یُ 
 ). مناداةالغناء أو ال

 

• یجب على الجمیع تجنب السفر غیر الضروري. یجب اعتبار السفر إلى العمل ضروریًا. بالنسبة  
 لمنزل. ا إلزام العمل منمع ذلك  ینطبق للغالبیة العظمى، س 

 

 . ةالمحلیّ  • ینصح سكان البلدیة باستخدام مراكز التسوق/ المتاجر الكبرى

 

م  ن معھم. قُ نو سكذین ییمكن للمقیمین في البلدیة الذھاب إلى بیوت العطالت، ولكن فقط مع األشخاص ال •
أو أماكن التجمع المزدحمة   متاجر أو مطاعم  ىل إبشراء كل ما تحتاج في بلدیتك قبل المغادرة. ال تذھب 

في البلدیة حیث یوجد بیت العطالت. حافظ على مسافة جیدة من اآلخرین في مسارات التزلج ومصعد  
قُم  العطالت و حیث یقع منزلبلدیة  ال  في سري التزلج واثناء التمشي. تحقق من النصائح والقواعد التي ت

.عھا. ال تستقبل أي زیارات ا اتبب  

 

 اّطلع  على  توصیات المعھد الوطني للصحة العامة عند استخدام منتجعات التزلج. 

 

https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/rad-og-informasjon-til-andre-sektorer-og-yrkesgrupper/rad-til-spesifikke-sektorer/#alpinanlegg


العام، قد یكون ذلك   نقل تدابیر معززة في وسائل ال  فرض المحافظات  ات دارإلبلدیات وعلى اینبغي   •
نقل. في وسیلة الالمتوفرة ة فقط من السعة ائفي الم 50من  أكثر استخدام عدم على سبیل المثال    

 

یجب على األشخاص المعرضین لخطر اإلصابة بمرض خطیر أو الموت إذا أصیبوا بفیروس كورونا   •
. حمّي أكثر ن یتبعوا أسلوب حیاة مأ  

 
مصفّ   • مثل  فردیة  خدمات  تقدم  التي  الوظائف  على  استخدام  یجب  مثل  معززة  تدابیر  اتخاذ  الشعر  في 

أو تقلیل خیارات العالج التي تنطوي    ،في المواقف التي یتعذر فیھا الحفاظ على مسافة متر واحد   الكمامات 
 ً  . لوجھ أو إزالتھا مؤقتًا  على االتصال المباشر وجھا

 

 وأفراد األسرة:  المقّربین  اختبار ومتابعة المخالطین • 

o  7األیام غضون في  للعدوى الخضوع الختبار ألشخاص الذین ھم في الحجر الصحي ا یوصى -
 خالل فترة الحجر الصحي.  10

o  بتفشي فیروس كورونا المتحور عن    ینالمرتبطو  األشخاص من المخالطین الُمقّربینیتم اختبار
)  األشخاص كمخالطین ُمقّربین (بمجرد تحدید  الحجر الصحيّ  بدایةعند    PCRطریق اختبار 

 ). 7یوم ال لیس قبلنھایة الحجر الصحي (عند و
o  حتى یتوفر اختبار یجب عزل أفراد الشخص المخالط لشخص ثبتت إصابتھPCR  لذلك  األول

 . . ینطبق ھذا على حاالت التفشي المرتبطة بمتغیر الفیروس اإلنجلیزي الشخص 

 

 الكّمامة /ارتداء قناع الوجھ ب االلتزام

ال    شخاص أالمرور السریع قرب  د عدا عن، قلعلى األمسافة متر واحد على  ظ حفاالیتعذّر • عندما  
  في  مشتركةال مساحات في الوالتجاریة،   ال في المحالفم  كّمامات أفراد األسرة، یجب استخدام الى  ینتمون

في وسائل النقل العام والمحطات  و، والعقائدیة  الدینیة معابد في الو، والمقاھي مراكز التسوق، في المطاعم 
 األنشطة الثقافیة والریاضیة والترفیھیة.  قاعات في كذلك الداخلیة، و

 

  سیارةلالراكب  دخولقبل  ضع الكّمامةجرة. یجب وفي سیارات األُ  الكّمامةاب ارتداء  • یجب على الركّ 
رتداء الكّمامة  . االلتزام باسیارة االُجرةل الراكب من  واألجرة، ویجب عدم خلعھ حتى تنتھي الرحلة ونز

 ینطبق بشكل مماثل على السائق عندما یكون ھناك ركاب في سیارة األجرة. 

 
مسافة   حفاظ على فیھا ال یتعذّرینطبق أیًضا على الموظفین في األماكن التي   الكّمامة• االلتزام بارتداء 

على الموظفین في األماكن التي تم فیھا تنفیذ  لزام  اإلار. ال ینطبق ھذا عن الزوّ   قلعلى األ  متر واحد 
ابھ  وما ش  جدران الفاصلةوالالبالستیكي   واقي الوجھاستخدام  ك تدابیر أخرى لمكافحة العدوى للموظفین، 

 ذلك وفقًا لتوصیات المعھد الوطني للصحة العامة. 



عاًما، أو أولئك الذین ال    12على األطفال الذین تقل أعمارھم عن   الكّمامةلزام بارتداء • ال ینطبق اإل
 ألسباب طبیة أو ألسباب أخرى.   الكّمامات یستطیعون ارتداء 

ة. لذلك من المھم  نصائح وقواعد صارمة بناًء على حاالت العدوى المحلیّ   فرض یمكن لجمیع البلدیات 
 تباع ما ینطبق في بلدیتك. إ

 

 ي ھذه البلدیات: ف اإلقلیمیة تدابیرء اللغایتم إ

  فالر و Hurdal ھوردالو  Hole ھولھ   و  Gjerdrum یردروم و  Aurskog-Hølandاورسكوغ ھوالند 
Hvaler  یفناكر و Jevnaker كونغسبرغو  Kongsberg  لونّرو Lunner  ماركر و Marker  مودوم و  

Modum   نیس و  Nes  نیسودن   و  Nesodden  نیتیدال  و Nittedal  راكیستاد  و  Rakkestad  و  
 . Øvre Eiker  اوفره ایكرو Våler فولر و  Skiptvet شیبفت و  Ringerike  رنغریكھ 

 

لى  إ) للغایةتدابیر الصارمة (مستوى ال Aر  التدابیالبلدیات التي تنتقل من مستوى  تغییرات في تجري 
 ما یلي: وتشمل ھذه التغییرات عدة أمور منھا )  تدابیر الصارمة(مستوى ال Bالتدابیر مستوى 

 

  عاًما في الداخل 20• یُسمح باألنشطة الریاضیة والترفیھیة لألطفال والشباب الذین تقل أعمارھم عن 
 ً   20لألشخاص الذین تزید أعمارھم عن في الھواء الطلق األنشطة المنظمة ممارسة  یُلغى منع .  أیضا
 . عاًما 

. یُنصح السكان باستخدام  بوابھا أن تفتح أ الكبرى التجاریة ومراكز التسوق والمتاجر  اللمحلمكن • یُ 
 . المحلیة  مراكز التسوق والمتاجر الكبرى 

 . تقدیم الكحولولكن ال یُسمح ب   ،أبوابھا ن تفتحأ لمطاعم ل • یمكن 

ن تفتح  أحمامات السباحة والمنتزھات المائیة والمنتجعات الصحیة وحمامات الفنادق وما شابھھا یُمكن ل• 
للسباحة المدرسیة ودورات السباحة المنظمة وتدریب السباحة المنظم لمن ھم دون سن العشرین  أبوابھا 

 عالج الفردي. وللتأھیل والتدریب والالمحترفین  لسباحة الریاضیین كذلك و

 

 الوطنیة.  تدابیرتباع الإ اإلقلیمیة  تدابیرال تُلغى فیھا یجب على البلدیات التي  

 

 المزید عن التدابیر اإلقلیمیة 

بلدیة والبلدیات المحیطة عندما یكون من  أي   یمكن للحكومة أن تقرر التدابیر التي یجب تنفیذھا في
 لمواجھة انتشار العدوى. ق ُمنسع وی سرشكل الضروري تنفیذ التدابیر ب



یمكن   تدابیر للبلدیات على شدة تفشي المرض. ھناك ثالثة مستویات لل تدابیرمستوى ال اختیار یعتمد 
  B  تدابیر )، ومستوى الللغایة تدابیر الصارمة (مستوى ال A تدابیر مستوى ال وھي التالیة:  استخدامھا
 إلى حد ما).  تدابیر الصارمة(مستوى ال C التدابیر ) ومستوى تدابیر الصارمة(مستوى ال 

 

 المستویات المختلفة.  في ستجد ھنا نظرة عامة على التدابیر التي تنطبق 
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