
 اتخاذ تدابیر و اقدامات به سطح ملی 
 

اقدامات متعددی را برای حفظ کنترول بر پاندمی اتخاذ می   به سطح ملی تدابیر و حکومت

تر  افراد بال  برای  تزریق هر چه زودتر دوز تقویتی واکسین ،اتمهمترین اقدامیکی از   نماید.

. می باشدسال  ۶۵سن  از  

 

 است. ما باید گردیدهۀ جدید  یک مرحل بلکه وارد خاتمه نیافتهپاندمی کرونا گار ستوره میگوید: نخست وزیر، یوناس 

در جامعه تحمل  ی راعفونت های بیشتر یممی توانما با داشتن واکسین اکنون  زنده گی کردن با عفونت را بیاموزیم.

دیگر باید به مردم  سویاز  جلوگیری گردد و فشار بر خدمات صحیها و  شفاخانهشدن  باید از پر سو. از یک نماییم

در اقدامات توازن مناسب را رعایت کنیم.  باید همیشه گی کنند. ماه زند عادیتا حد امکان به طور  که اجازه داده شود  

 

قرار   ها تحت فشار شفاخانهها و  اروالی در شمراقبتی و  صحیخدمات  .در حال حاضرعفونت در حال افزایش است

 .نمایدمی  اتخاذ ملیرا به سطح اقدامات  ،حکومت برای حفظ کنترول ،. بنابرایندارد

 

مهمترین اقدام  اکنون نخست وزیر می افزاید: خطر بستر شدن افرادی که دوز تقویتی را دریافت کرده اند کمتر میباشد. 

پیشنهاد تزریق دوز های اضافی واکسین را بپذیرند.   این است که مردم  

 

در حالی که توصیه ها از   ،شوددسامبر تطبیق می   ۱اقدامات مذکور از تاریخ حکومت اقدامات متعدد را اتخاذ مینماید. 

. این اقدامات و توصیه ها به اساس توصیه های ریاست صحت عامه و انستیتوت  می باشدهمین اکنون قابل اعتبار 

 صحت عامه اتخاذ و الی امر ثانی قابل اعتبار می باشد.

 اقدامات جدید

می نماییم:  وضعما اکنون دو مقرره را   

)همچنین در مورد افراد   ، باید الی ارائه تست منفی در قرنطین بمانیدمیکنیداگر با شخص مصاب زنده گی  •

. این امر در مورد  (گی نمیکنند نیز قابل اعتبار استکه با هم زنده  پسردوست دختر/دوست  مانندنزدیک 

، اگر واکسین شده باشیددر نظرداشت این که واکسین شده اند و یا خیر.  با ، بدونسالن صدق میکندگبزر

میتوانید با ارائه تستت منفی از قرنطین خارج شوید، اما مکلف هستید که هفت روز بعد دوباره آزمایش را 

برای  ، میتوانید به ارائه تست منفی قرنطین را ترک کنید، اما اگر واکسین دریافت نکرده باشیدانجام دهید. 

.  یدرا انجام ده PCRو یا هم یک روز در میان تست  یدروزانه تست سریع را انجام دهباید مدت هفت روز، 

مکلف به آنجام دادن آزمایش نیستند ولی برای شان توصیه   گی میکنندطفالی که با یک شخص مصاب زنده ا

 . مایش را انجام دهندمی شود که آز



دریافت  صرف نظر از اینکه واکسین، باشید در انزوا مدت پنج روز  رای، باید بشویدمبتال  ۱۹-به کووید اگر •

عالوه .هروز بود  ۲ تا حال که عالیم نداشته باشند مدت انزوا برای افراد واکسین نشده ای. نموده اید و یا خیر

 ساعت آخر تب نداشته باشید. ۲۴در شما باید برای ترک انزوا بر این، 

 

به سطح ملی:  ها توصیه  

 .گردد گام تماس با دوایر خدمات صحی و مراقبتی از ماسک استفادهدر هنبه سطح ملی باید  •

گ سنتر های پورت عامه، تکسی ها، مغازه ها و شاپن در ترانس به سطح ملی باید حکومت توصیه میکند که •

 ، از مساک استفاده شود.در آن رعایت فاصله ممکن نباشدکه 

باشد و فشار می در حال افزایش ویروس شیوع ی که در آنهامناطقکه متعلمین عالوه بر این، توصیه می شود   •

 به طور منظم تست شوند. بایدبر خدمات صحی و مراقبتی زیاد باشد، 

ت فشار باشند، ح عفونت در حال افزایش و مراکز صحی ت ای که در آنهکه در شاروالی های میخواهدحکومت   •

 گی استفاده شود. از دفاتر خان

 

ومیکرون ویروس وضع شده اگیری نوع نوامبر برای جلو ۲۹این اقدامات عالوه بر اقداماتی که به روز دوشنبه، تاریخ 

، می باشد.بود  

و خدمات صحی و   میباشدگویل شیرکول میگوید: شاروالی هایی که در آنها شیوع ویروس زیاد وزیر صحت عامه، ان

وضع تدابیر و اقدامات شدیدتر محلی را ارزیابی نمایند. شاروالی ها باید در   ، بایدمراقبتی تحت فشار قرار دارند

قوی همکاری نمایند. طصورت ضرورت با هم به سطح من  

ۀ واکسین میباشند شاروالی ها مکلف به عرض   

واکسیناسیون   ۀسریعتر نمایند. شاروالی ها باید یک برنامحکومت از شاروالی ها میخواهد که سرعت واکسیناسیون را 

دریافت کنند. به طور   را داشته باشند که در آن نیاز به ریزرف وقت نباشد و افراد بتوانند بدون اوقات رسمی واکسین

، دریافت واکسین بدون ریزرف نمودن وقت و یا دریافت واکسین در منازل شخصی. مثال  

واکسین راه های حل خوب داشته اند. اکنون   گویل شیرکول میگوید: چندین شاروالی برای تطبیقوزیر صحت عامه، ان

ئه معلومات حرفوی به سوالت مردم به عرضۀ واکسین یک مقرره تصویب میگردد. همچنان ما برای ارا ۀدر زمین

مینماییم. فعالرا به سطح ملی  شماره تیلفونزبان های مختلف یک   

سال   ۴۵اشخاص  ه و بالتر از آن، ب ۶۵اشخاص حکومت از شاروالی ها خواسته است که بعد از واکسین شدن  

واکسین عرضه شود. همچنان تمام کارمندان امور صحی و مراقبتی پیشنهاد دوز تقویتی واکسین را دریافت خواهد  

 نمود. 

 



سال هر چه   ۶۵این است که به تمام افراد بالتر از سن  مهمترین اقدام  شرایط کنونی رگوید: دوزیر صحت عامه می

گردد. این امر نیاز به وضع نمودن اقدامات شدید تر را کاهش میدهد. واکسین راه بیرون  زودتر واکسین تقویتی تزریق 

پاندمی است.رفت از   

ه(، دوز تقویتی واکسین را پاک )پوسک گسال باید قبل از تعطیالت عید حکومت برنامه ریری میکند که تمام افراد بزر

نفر واکسین تزریق شود. ۴۰۰۰۰۰گذاری نمایند که در یک هفته به دریافت کنند؛ یعنی شاروالی ها باید طور پالن   

 

 

  طرح اضطراریو  تجدید نظر شده ستراتیژی

خود را تجدید نظر میکند.  ۱۹-پالن اضطراری کوویدحکومت ستراتیژی و   

د و همچنان وضع اقدامات میابآماده گی های فعلی ادامه در این ستراتیژی گار ستوره میگوید: نخست وزیر، یوناس 

گی روزمره خویش را به اساس  . یعنی ما باید زنده می باشدموجود  نیز سریع برای کنترول پاندمی در این ستراتیژی

غال محافظت کنیم. تاش  و ن باشیم و از اقتصادیما باید از ظرفیت خدمات صحی مطمئ پاندمی تنظیم نماییم. وضعیت   

هدف اساسی ستراتیژی ما حفظ کنترول بر پاندمی است تا از بار بیماری و فشار بر خدمات صحی و مراقبتی 

گیرد و از اسب صورت ن ، از خدمات عامه استفاده ماز اطفال و جوانان محافظت شودگیری گردد. تا حد امکان باید جلو

پریل سال آینده دوام خواهد کرد.فعلی الی اواخر ماه ا های اقتصاد محافظت شود. سطح آماده گی  

 


