
ي 
 
ي العدوی ف

غن تفش  غن والبلديات المحيطة  صارمةتدابير  : بير ي بير
 
 ف

ي كل من  
غن والبلديات المحيطة تفش  ي  المتغير تشهد بير

ي والمتغير الجنوب أفريق  وس كورونا.  اإلنجلير  لذلك   لفير

 .لمكافحة العدوى  معززةطلبوا من الحكومة تنفيذ تدابير 

اير شباط/  7من اعتبارا تنطبق التدابير المعززة  اير  شباط/  14حتى  18.00الساعة  2021  فير یتم تطبیق التدابیر لکي  .  فير

 تحصل البلدیات عیل نظرة عامة عیل الوضع.  

ي البلديات  -
ي ب   المتأثرةيجب أن تكون لدينا إجراءات أكير رصامة ف 

وس من بافى  عدوى من الفير
ي النوع األكير

.  البالد تفش 

ي  األنواع األکير عدوی. هذه القضاء عیل وإبطاء انتشار  هو ال يزال  هدفنا
ي  جزءا من منطقةإن البلديات التى

 العدویتفش 

ي بلدیة فولو الشمالیة 
غن، وأعتقد أن تمکنت من ذلك Nordre Follo الذي حصل ف  ستكون   والبلدیات المجاورة بير

ا   قادرة 
ً
 . Bent Høieة بنت هوي يقول وزير الصحة وخدمات الرعاي  عیل القيام بذلك، كما هي أيض

ي 
ي سيتم تنفيذها ف 

عندما يكون من  بها والبلديات المحيطة   اتبلديإحدی اليمكن للحكومة أن تقرر اإلجراءات التى

وري تنفيذ التدابير برسعة وبطريقة منسقة لمواجهة انتشار العدوى  .الض 

ي العدویة بلدي تضم "   1بلديات الحلقة "
ي  المرتبطةبلديات الو  تفش 

ي لديها اتصال كبير ببلدية   العدویبتفش 
أو التى

ي 
  العدوی. تفش 

ي المنطقة الطرفية  "   2بلديات الحلقة "
ي تحتاج "1بلديات الحلقة ل"هي البلديات الواقعة ف 

ا إىل تنفيذ  هي ، والتى
ً
أيض

ي 
  العدوی. التدابير برسعة نتيجة لتفش 

ات جغرافية فقط هي  2والحلقة  1الحلقة  عیل شدة   2والحلقة  1يعتمد مستوى اإلجراء المختار للحلقة  . مؤش 

ي 
 .التفش 

غن ، كفام : هي  1حلقة ال بلدیات   Ulvikو أولفيك   Kvamبير

: آلفر  2الحلقة  بلدیات ،   Eidfjord ، إيدفجورد Bjørnafjorden بیورنافیوردن ،ASKØY آسکوي ، ALVER هي

وي و    Voss، فوس Vaksdal فاکسدال ، Ullensvang ، أولينسفانغSamnanger سامنانغر  ،Osterøyأوسي 

 . Øygardenأویغاردن

 

ي   منصوص علیها ) Aمستوى ال تدابير تطبق    1حلقة بلدیات ال
، يتم  هذا باإلضافة إىل  (. 5A الفصل covid-19 الئحة  ف 

 .تقديم توصياتأیضا 

ي الئحة  B مستوىال تدابير تطبق    2الحلقة بلدیات 
باإلضافة إىل هذا، يتم   (.  5Bالفصل  covid-19 )منصوص علیها ف 

 .أیضا تقديم توصيات

  

ي بلديات الحلقة 2والحلقة  1ما هي الحلقة 
 . 2وبلديات الحلقة   1؟ اقرأ المزيد هنا حول مستوى اإلجراءات ف 

 

ي الحلقة 
 
ة من 1ف ي الفي 

 
اير شباط/   7، ترسي هذه اإلجراءات ف ايرشباط/   14حت   -فير  :فير

غنت  كفام و أولفيك    و  نطبق عیل بلديات: بير

 

 المهنية عاهد والم  الجامعیة رياض األطفال والمدارس والجامعات والكليات



ي رياض األطفال والمدارس االبتدائية  اإلجراءات مستویة  تمت ترقي
بما يتماش  مع   والمتوسطةإىل المستوى األحمر ف 

ي 
 .نموذج إشارة المرور الوطت 

وري االستعداد للمستوى   قد تقرر سلطة مكافحة العدوى البلدية إغالق المدارس ورياض األطفال إذا كان من الض 

 .األحمر أو إذا تطلبت حالة العدوى ذلك

ي المد تطبیقسيتم 
النتقال إىل المستوى األحمر بمجرد أن تمیلي حالة  التحضير لرس الثانوية، وسيتم االتدريس الرقمي ف 

ي الجامعات والكليات  .العدوى ذلك
يتبع الموظفون قواعد   . والمعاهد المهنية مغلقة أمام جميع الطالب الجامعیة مبان 

  .الحياة العملية بشكل عام

 

 والفعالیاتاألحداث 

ي الداخل والخارج عیل حد سواء، باستثناء ت
ل، ف   .والدفن مراسیم تودیع المونى حظر جميع الفعاليات خارج المي  

 .ُيسمح بالفعاليات الرقمية بحد أقىص خمسة أشخاص، باإلضافة إىل طاقم اإلنتاج الالزم

  

فيهية    األنشطة الرياضية والي 

وفات  غير مسموح بە.  األطفالتنظيم األنشطة الرياضية للكبار أو  فيهية مثل الير
ء نفسه عیل األنشطة اليى ي

وينطبق الش 

وفات للجوق مرینالمنظمة والت   .رحاوالمس  الموسیقیة االستعراضیر   والفرق ات الغنائیةوالير

 

 أماكن العمل  

ل إلزامي لكل من يستطيعالعمل من ال 
ل بقدر  . مي   يجب عیل أصحاب العمل التأكد من أن الموظفیر  يعملون من المي  

بلغوا بكيفية تنفيذ   .  عمليا طالما أمکن ذلك اإلمكان 
ُ
يجب أن يكون أصحاب العمل قادرين عیل توثيق أن الموظفیر  قد أ

كة ي الرس 
 .ذلك ف 

 

 التجاریة محالتال

 :تالمحال باستثناء هذه تکون مغلقة جميع المحالت والمخازن 

ي ذلك األكشاك و  •
ي تبيع محالت متاجر البقالة، بما ف 

ها التى  .بشكل أساشي  المواد الغذائیةاألطعمة الصحية وغير

ي  بيع المنافذ  •
وريات األخرى للحيوانات األليفة وحيوانات   تبیعبشکل أساشي التى أغذية الحيوانات األليفة والض 

 المزرعة. 

 اتصيدليال •

 دون ضممال •

 بضياتأخصائیو ال •

 محالت بیع الخمور  •

 محطات الوقود  •

ي  •
 أنشطة المبيعات للزراعة واإلنتاج الحيوان 

ي  اتالمستودع •
ةال وجزء البيع بالجملة ف  ي تبيع  متاجر الکبير

ي حكمها ة الحرف الیدویةألنشطالسلع التى
 وما ف 

ا، عندما يتم التسليم بطريقة  
ً
ي تم طلبها والمدفوعة مسبق

ة لتسلیم البضائع التى يمكن فتح المحالت والمتاجر  الکبير

 .مکافحة العدوىراعي إجراءات ت

. 



  

 المطاعم والمقاهي والحانات والفنادق  

  الطعام السفري مسموح بە. المطاعم مغلقة، ولكن 

وبات الکحولیة غير مسموح بە.   تقدیم المرس 

 

الء المبيت ي الفنادق تقديم الطعام لي  
 .يمكن للمطاعم ف 

  

 األنشطة التجاریة والمواقع التالية تبق  مغلقة 

 مراکز اللیاقة البدنیة   •

 دور العبادة ومراکز جماعات الرؤی الفلسفیة، باستثناء مراسیم تودیع المونى والدفن   •

 المکتبات العامة •

ي   •
فیهیة وصاالت البولينج واألماكن المماثلة التى هات اليى مدن المالهي وقاعات البنغو وقاعات األلعاب والمنيى 

فيهية وأنشطة التسلیة.    تقام فيها األنشطة اليى

هات المائية والمنتجعات الصحية وحمامات الفنادق وما شابه ذلكحمامات السباحة  •  .والمنيى 

 المتاحف  •

فيهية المماثلة   •  دور السينما والمسارح وصاالت الحفالت الموسيقية واألماكن الثقافية واليى

ي  •
قام فيها أنشطة ثقافية أو ترفيهية تجمع الناس ف 

ُ
ي ت
   .الداخلاألماكن العامة والمرافق األخرى التى

 

 

 التوصيات 

لية  ي يجب عیل الجميع تجنب الزيارات المي  
 ل الخاصة. مناز ال  واستقبال الضیوف ف 

ورية وزيار  اتاالستثناءات من التوصي لية الض  ة من الحياة ة هي الخدمات المي   ي المرحلة األخير
  .األشخاص الذين هم ف 

ي الزیارة من يمكن  
الذهاب  أشة معیشیة ثابتة أو ثابتیر  أو صديق أو صديقیر   لألشخاص الذین یسکنون لوحدهم تلقى

  لزیارتهم. 

ي رياض األطفال والمدارس االبتدائية الحصول عیل زيارات من 
 .مجموعاتهم الخاصةأطفال من يمكن لألطفال ف 

وري  . يجب عیل الجميع تجنب السفر غير الض 

ل/کوخ العطالت الواقع خارج بلدية اإلقامة. ال یویص   لكن سافر مع أفراد أشتك فقط، وال تستقبل  بعدم السفر  إىل مي  

ي استخدام  الزيارات. 
ي بلديتك قبل المغادرة. ال ينبغ 

اء ف  ي  القم بإجراء جميع عمليات الرس 
متاجر أو المطاعم أو األماكن التى

ي بلدية مي   
 ل العطالت. یتجمع فیها العديد من األشخاص ف 

ي  
. تحقق من النصائح والقواعد التى ي

لج وأثناء التمش  لج ومصاعد اليى  ي مسارات اليى 
حافظ عیل مسافة جيدة من اآلخرين ف 

 تنطبق عیل بلدية الكوخ الجبیلي واتبعها. 

لج مفتوحة.  تيبات الالزمة للحفاظ عیل مسافة ميى و   علیهم  جبلکن یيمكن أن تظل منتجعات اليى  احد بیر   أن يتخذوا اليى

ي 
ي المناطق التى

ي جميع المواقف. يجب تجنب ازدحام الناس ف 
فيها ازدحام، مثل طوابير   ینشأ قد  ، من خالل التجربة،األشخاص ف 

لج والمداخل    االستقبال والمراحيض والمطاعم.  ومکاتبمصاعد اليى 



فیما  . لتسهيل عمل السلطات الصحية للمرافق  تنظيف جيد ومتكرر  إجراءيجب أن يكون من الممكن إجراء نظافة اليدين، ويجب 

ي لديها الفرصة للقيام بذلك إنشاء أنظمة لتسجيل الضيوف. یتعلق ب
 تتبع العدوى ، يمكن للمرافق التى

ي الداخلبالم المرتبطة و   مقاهي وما إىل ذلكالو  الحصول عیل الدفءغرف ال یجوز فتح  
 
وبات ف ، ولكن  رافق لتقدیم األطعمة والمرس 

ي الهواء الطلق. 
 
 قد يتم تقديم الطعام من خالل فتحة أو ما شابه طالما يتم تناول هذا الطعام ف

 

ي مجال النقل العا
ي للبلديات وبلديات المقاطعات تعزيز التدابير ف 

يتم  قد يكون هذا ، عیل سبيل المثال ، أن  م. ينبغ 

ي وسائل النقل  50استخدام ما يصل إىل  
ي المائة فقط من السعة ف 

 .ف 

ي تتطلب اإلتصال المباش  ا
ي علیها تعزیز التدابير  مثل  ألعمال والنشاطات التجاریة الت 

ي الشعر ، ینبغ 
، مثل مصفق 

ي ال يمكن فيها الحفاظ عیل مسافة ميى واحد أو تقليل 
ي المواقف التى

ي تنطوي عیل  استخدام الکمامة ف 
خيارات العالج التى

ا. 
ً
 لوجه أو إزالتها مؤقت

ً
 االتصال المباش  وجها

ة الحجر   بيویص ي الیوم من السابع إىل العاش  خالل فيى
ي إجراء االختبار ف 

ي البلديات المعنية ف 
أن تفكر البلديات والسكان ف 

ا تقییم وضع أفراد أشة الشخص الذي کان ع
ً
یل اتصال وثیق مع شخص مصاب  الصحي بسبب العدوى. يجب أيض

وس المتحور.  ي اإلصابة بعدوی الفير
ي الحجر الصحي إذا كان هناك اشتباه ف 

 بالعدوی ف 

ة أو الموت إذا أصيبوا بالعدوى أن یعزلوا أنفسهم عن  ي عیل األشخاص المعرضیر  لخطر اإلصابة بأمراض خطير
ينبغ 

 .اآلخرین

 

 

 واجب ارتداء الکمامة 

ة المدى لغير أفراد األشة، يجب استخدام الکمامات عندما يتعذر الحفاظ عیل مسافة ال فیما  عدا حاالت العبور القصير

 تقل عن ميى واحد من اآلخرین.   

ي األماكن العامة مثل المحالت التجارية ووسائل النقل العام ومناطق المحطات الداخلية  
يجب ارتداء الکمامة ف 

ي مراكز التسوق إذا كانت مفتوحة نظًرا لوجود  والمطاعم عند استالم ال
کة ف  ي األماكن المشيى

طلبات الخارجية وف 

 . ي بيوت العبادة أثناء مراسم الدفن وتودیع المونى
ي مراكز التسوق، وف 

 صيدليات ومحالت بقالة ف 

ي ال يمكن فيها الحفا
ي األماكن التى

ام بارتداء الکمامة ينطبق بالمقابل عیل الموظفیر  ف  ظ عیل مسافة ميى واحد عیل  االليى 

،   .األقل عن الزوار ي تم فيها تنفيذ تدابير أخرى لمكافحة العدوى للموظفیر 
ي األماكن التى

ال ينطبق هذا عیل الموظفیر  ف 

 .مثل استخدام الواقیات الوجهیة والجدران العازلة وما شابه

(. یجب وضع ي سيارات األجرة )التاکشي
الکمامة قبل صعود الراكب إىل سيارة األجرة،   يجب عیل الركاب ارتداء الکمامة ف 

ام بارتداء الکمامة ينطبق بالمثل عیل السائق   ويجب عدم إزالتها حتى تنتهي الرحلة ويغادر الراكب سیارة األجرة.  االليى 

ي التاكشي 
 .عند وجود ركاب ف 

ام بارتداء الکمامة عیل األطفال الذين تقل أعمارهم عن  ، أو أولئك الذين ال يمكنهم ارتداء الکمامة   عاًما  12ال ينطبق االليى 

 .ألسباب طبية أو ألسباب أخرى

ي   
يمكن لجميع البلديات تطبیق نصائح وقواعد صارمة بناًء عیل حالة العدوى المحلية. لذلك من المهم اتباع ما ينطبق ف 

 .بلديتك

  

 



 

ي الحلقة 
 
ة من التالیة  ، ترسي اإلجراءات 2ف ي الفي 

 
اير حت    7ف اير  14شباط/فير  :شباط/فير

  Eidfjord، إيدفجورد Bjørnafjorden، بیورنافیوردن ASKØY، آسکوي  ALVER آلفر  عیل بلدياتاإلجراءات تنطبق 

وي و    Voss، فوس Vaksdal، فاکسدال  Ullensvang، أولينسفانغ Samnanger، سامنانغر  Osterøy، أوسيى

 . Øygardenأویغاردن

  

 والمدارس المهنية  الجامعیة األطفال والمدارس والجامعات والكلياترياض  

ي  ينطبق المستوى األصفر لإلجراءات المتوافقة مع نموذج إشارة المرور 
 .عیل المدارس ورياض األطفالالوطت 

 

ي ینطبق 
ي المدارس الثانوية بما يتماش  مع نموذج إشارة المرور الوطت 

 .المستوى األحمر ف 

المهنية: يجب تأجيل جميع فعاليات التدريس والفعاليات المخطط لها أو  معاهد وال الجامعیة الجامعات والكليات

 .تحويلها إىل رقمية

ي الجامعات والكليات
يتبع الموظفون قواعد الحياة العملية   . والمعاهد المهنية مغلقة أمام جميع الطالب الجامعیة مبان 

 .بشكل عام

 

 والفعالیاتاألحداث 

 .تطبق القواعد والتوصيات الوطنية

 

فيهية    األنشطة الرياضية والي 

وينطبق   . ير عاًما أو أك 20األشخاص الذين تبلغ أعمارهم  بالکبار يقصد  . ال يسمح بتنظيم األنشطة الرياضية للكبار 

وفات المنظمة والت  فيهية مثل الير
ء نفسه عیل األنشطة اليى ي

وفات للج مرین الش  الموسیقیة   والفرق ات الغنائیةوقوالير

 .رحاوالمس  االستعراضیة

 

 أماكن العمل  

ل إلزامي لكل من يستطيع. 
ل بقدر  العمل من المي   يجب عیل أصحاب العمل التأكد من أن الموظفیر  يعملون من المي  

بلغوا بكيفية تنفيذ   اإلمكان طالما أمکن ذلك عمليا.  
ُ
يجب أن يكون أصحاب العمل قادرين عیل توثيق أن الموظفیر  قد أ

كة ي الرس 
 .ذلك ف 

 

 المحالت التجاریة

ة  ومراکز التسوق تکون مغلقة باستثناء   :هذه المحالتالمتاجر الکبير

ي تبيع المواد الغذائیة بشكل أساشي  •
ها التى ي ذلك األكشاك ومحالت األطعمة الصحية وغير

 .متاجر البقالة، بما ف 

وريات األخرى للحيوانات األليفة وحيوانات   • ي بشکل أساشي تبیع أغذية الحيوانات األليفة والض 
منافذ البيع التى

 المزرعة. 

 الصيدليات •



 المضمدون  •

 أخصائیو البضيات •

 محالت بیع الخمور  •

 المطاعم •

ة ومحالت الوشم  • ي الشعر وأماکن العنایة بالبرس 
 النشاطات التجاریة کمصفق 

 ومقومي العظام وممارشي  •
یائییر   معالجة القدم وما شابە أنشطة الخدمات الصحیة کالمعالجیر  الفير 

 محطات الوقود  •

ي أنشطة المبيعات للزراعة واإلنتاج  •
 الحيوان 

ي  •
ي حكمهاال المستودعات وجزء البيع بالجملة ف 

ي تبيع ألنشطة الحرف الیدویة وما ف 
ة التى  متاجر الکبير

ا، عندما يتم التسليم بطريقة  
ً
ي تم طلبها والمدفوعة مسبق

ة لتسلیم البضائع التى يمكن فتح المحالت والمتاجر  الکبير

 .تأخذ بعیر  االعتبار مکافحة العدوى

 

 

 مقاهي والحانات والفنادق  المطاعم وال 

 .يمكن أن تظل المطاعم مفتوحة

وبات الکحولیة غير مسموح بە.    بیع المرس 

  

 األنشطة التجاریة والمواقع التالية تبق  مغلقة 

 مراکز اللیاقة البدنیة   •

ي   •
فیهیة وصاالت البولينج واألماكن المماثلة التى هات اليى مدن المالهي وقاعات البنغو وقاعات األلعاب والمنيى 

فيهية وأنشطة التسلیة.    تقام فيها األنشطة اليى

 المتاحف  •

فيهية المماثلة   •  دور السينما والمسارح وصاالت الحفالت الموسيقية واألماكن الثقافية واليى

ي الداخل، ولکن باستثناء  األماكن العامة وا •
قام فيها أنشطة ثقافية أو ترفيهية تجمع الناس ف 

ُ
ي ت
لمرافق األخرى التى

ي یمارس فیها األطفال والشباب تحت سن الـ 
 مثل هذه النشاطات.   20األماکن التى

هات المائية والمنتجعات الصحية وحمامات الفنادق وما شابه ذلك یجب أن تبقى   • حمامات السباحة والمنيى 

سنة،  ولدورات السباحة وتدريب   ٢٠لسباحة المدرسية للذین تقل أعمارهم عن ، ولکنها تبق  مفتوحة لمغلقة

ا بإعادة التأهيل  عمر المدرسة االبتدائیة أو أقل السباحة لألطفال من 
ً
. ُيسمح أيض فیر  ، وللرياضيیر  المحيى

ء نفسه یرسي عیل العالجات الفردية   ي
ة مع منظم. الش  ي مجموعات صغير

والتدريب المقدمیر  بشكل فردي أو ف 

ي يمكن حجز موعد لها، وحيث يكون 
 . جزًءا من  العالج حوض السباحةاألخرى التى

 

 

 التوصيات 

 .ال االجتماعي يجب عیل الجميع الحد من االتص

ي زيارات مناليتم 
ي الهواء الطلق، وعدم تلقى

ضيوف باإلضافة إىل أولئك   5أكير من   طرف تشجيع عیل مقابلة اآلخرين ف 

یکون عدد المجتمعیر   ، فيمكن أن األشة المعیشیةإذا كان جميع الضيوف ينتمون إىل نفس  ل. الذين يعيشون مًعا بالفع

ا بحیث یتعذر الحفاظ عیل العدد  كون ی، ولكن يجب أال  أکير   ة آمنة من اآلخرین.  مسافکبير



ي رياض األطفال والمدارس االبتدائية الحصول عیل زيارات من 
ي   مجموعاتزمالءهم من نفس اليمكن لألطفال ف 

التى

 .ینتمون لها

وري  .يجب عیل الجميع تجنب السفر غير الض 

ل/کوخ العطالت الواقع خارج بلدية اإلقامة. ال یویص بعدم السفر  إىل  لكن سافر مع أفراد أشتك فقط، وال تستقبل  مي  

ي   الزيارات. 
ي استخدام المتاجر أو المطاعم أو األماكن التى

ي بلديتك قبل المغادرة. ال ينبغ 
اء ف  قم بإجراء جميع عمليات الرس 

ل العطالت.  ي بلدية مي  
 یتجمع فیها العديد من األشخاص ف 

ي  حافظ
لج وأثناء التمش  لج ومصعد اليى  ي مسارات اليى 

ي   .عیل مسافة جيدة من اآلخرين ف 
تحقق من النصائح والقواعد التى

 .تنطبق عیل بلدية الكوخ الجبیلي واتبعها

 

ي جميع  
 
 واحد بیر  األشخاص ف

تيبات الالزمة للحفاظ عیل مسافة ميى لج مفتوحة. يجب أن يتخذوا اليى يمكن أن تظل منتجعات اليى 

لج  ال ، من خالل التجربة، قد ینشأ فيها ازدحام، مثل طوابير مصاعد اليى  ي
ي المناطق التى

 
مواقف. يجب تجنب ازدحام الناس ف

 والمداخل ومکاتب االستقبال والمراحيض والمطاعم. 

ية فیما  يجب أن يكون من الممكن إجراء نظافة اليدين، ويجب إجراء تنظيف جيد ومتكرر للمرافق. لتسهيل عمل السلطات الصح

ي لديها الفرصة للقيام بذلك إنشاء أنظمة لتسجيل الضيوف. 
ال یجوز فتح غرف التدفئة    یتعلق بتتبع العدوى ، يمكن للمرافق التى

ي الداخل، ولكن قد يتم تقديم الطعام من خالل فتحة أو  
وبات ف  والمقاهي وما إىل ذلك والمرتبطة بالمرافق لتقدیم األطعمة والمرس 

ي الهواء الطلق. ما شابه طالما ي
 تم تناول هذا الطعام ف 

 

ي مجال النقل العام. 
ي للبلديات وبلديات المقاطعات تعزيز التدابير ف 

قد يكون هذا، عیل سبيل المثال، أن يتم   ينبغ 

ي وسائل النقل  50استخدام ما يصل إىل  
ي المائة فقط من السعة ف 

 .ف 

ي تتطلب ا
ي علیها تعزیز التدابير  مثل  اإلتصال المباش  ألعمال والنشاطات التجاریة الت 

ي الشعر ، ینبغ 
، مثل مصفق 

ي تنطوي عیل  
ي ال يمكن فيها الحفاظ عیل مسافة ميى واحد أو تقليل خيارات العالج التى

ي المواقف التى
استخدام الکمامة ف 

ا. 
ً
 لوجه أو إزالتها مؤقت

ً
 االتصال المباش  وجها

ي  بيویص
ة الحجر  أن تفكر البلديات والسكان ف  ي الیوم من السابع إىل العاش  خالل فيى

ي إجراء االختبار ف 
البلديات المعنية ف 

ا تقییم وضع أفراد أشة الشخص الذي کان عیل اتصال وثیق مع شخص مصاب  
ً
الصحي بسبب العدوى. يجب أيض

وس المتحور.  ي اإلصابة بعدوی الفير
ي الحجر الصحي إذا كان هناك اشتباه ف 

 بالعدوی ف 

ي 
ة أو الموت إذا أصيبوا بالعدوى أن یعزلوا أنفسهم عن ينبغ  عیل األشخاص المعرضیر  لخطر اإلصابة بأمراض خطير

 .اآلخرین

 

 واجب ارتداء الکمامة 

ة المدى لغير أفراد األشة، يجب استخدام الکمامات عندما يتعذر الحفاظ عیل مسافة ال فیما  عدا حاالت العبور القصير

 تقل عن ميى واحد من اآلخرین.   

ي األماكن العامة مثل المحالت التجارية ووسائل النقل العام ومناطق المحطات الداخلية  
يجب ارتداء الکمامة ف 

ي مراكز التسوق إذا كانت مفتوحة نظًرا لوجود  والمطاعم عند استالم ال
کة ف  ي األماكن المشيى

طلبات الخارجية وف 

 . ي بيوت العبادة أثناء مراسم الدفن وتودیع المونى
ي مراكز التسوق، وف 

 صيدليات ومحالت بقالة ف 



ي ال يمكن فيها 
ي األماكن التى

ام بارتداء الکمامة ينطبق بالمقابل عیل الموظفیر  ف  الحفاظ عیل مسافة ميى واحد  واجب االليى 

ي تم فيها تنفيذ تدابير أخرى لمكافحة العدوى  .عیل األقل عن الزوار
ي األماكن التى

ال ينطبق هذا عیل الموظفیر  ف 

، مثل استخدام الواقیات الوجهیة والجدران العازلة وما شابه  .للموظفیر 

(. یج  ي سيارات األجرة )التاکشي
ب وضع الکمامة قبل صعود الراكب إىل سيارة األجرة،  يجب عیل الركاب ارتداء الکمامة ف 

ام بارتداء الکمامة ينطبق بالمثل عیل السائق   ويجب عدم إزالتها حتى تنتهي الرحلة ويغادر الراكب سیارة األجرة.  االليى 

ي 
 .سیارة األجرة عند وجود ركاب ف 

ام بارتداء الکمامة عیل األطفال الذين تقل  عاًما ، أو أولئك الذين ال يمكنهم ارتداء الکمامة   12أعمارهم عن ال ينطبق االليى 

 .ألسباب طبية أو ألسباب أخرى

ي   
يمكن لجميع البلديات تطبیق نصائح وقواعد صارمة بناًء عیل حالة العدوى المحلية. لذلك من المهم اتباع ما ينطبق ف 

 .بلديتك

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ي  أسئلة وأجوبة بخصوص 
 
ي العدوی ف

غن  تفش   بير

  

وبات الکحولیة مهل   توقف؟تقدیم المرس 

وبات الکحولیة منعم،  ي كل من بلديتقدیم المرس 
 .2 حلقةوال 1الحلقة  اتتوقف ف 

  

 مغلقة؟  تبق  أن ة البدني اللیاقةت صال یجب عیل هل 

ي أن تبقى مغلقة اللیاقةصاالت  عیل نعم، يجب 
ي كل من بلد البدن 

 .2الحلقة و  1الحلقة  یاتف 

  

 ؟مغلقة الحفالت الموسيقية أماکن إقامةدور السينما والمسارح و  أن تبق  هل يجب 

ي بلديات مغلقة هذه األماكن أن تبقى نعم، يجب 
 .2والحلقة   1 الحلقة ف 

 

ي األيام القليلة المقبلة سأقیم فعالیة 
 
ي نقل الفعالية إىل بلدية أخرى غير مشمولة باإلجراءات   .  ف

هل يمكنت 

   الصارمة؟

ي البلدية ذات الصلة، فسيؤدي   ةمخصصت الفعالیة إذا كان
لذلك   . إىل انتقال األشخاص نقل الفعالیةللجمهور المحیلي ف 

المزيد من السفر من المنطقة وستنترس   . ألن هذا سیؤدي إىل إىل بلدية أخرى الفعالیةنحث بشدة عیل عدم نقل فإننا 

 .العدوى بسهولة أكير 

 

ي واحدة من البلديات 
 
ي و س المتأثرة بالعدویأنا أعيش ف

ورن  ي أرسة ي  
 
ي   . مكان آخر تقیم ف

  استقبالهمهل ل يزال بإمكان 

    ؟عندي

ي بلدي 
ي الحلقة إذا كنت تعيش ف 

ل، و استقبال ، فإن التوصية هي أن يتجنب الجميع 1ة تقع ف  ي المي  
ي الزيارات ف 

  ینبغ 

ي عليك 
  ات إىل زيار أال تذهب ف 

ً
ورية   ا.  البلديات األخرى أيض لية الض  االستثناءات من التوصية هي الخدمات المي  

ة من الحياة ي المرحلة األخير
ي  للذینيمكن  .والزيارات لألشخاص الذين هم ف 

صديق أو من زيارة  یعیشون لوحدهم تلقى

ي رياض األطفال والمدارس االبتدائية الحصول عیل    یمکن  .واحدة معیشیة ثابتةأشة من أو  ثابتیر  صديقیر  
لألطفال ف 

ي نفس زيارات من 
ور  إال عند باإلضافة إىل ذلك، يجب أن نتجنب السفر  م. مجموعاتهزمالئهم الذین هم ف  ة  الض 

 القصوی. 

ي إحدى بلديات الحلقة 
،  علیك تنطبق لحد من االتصال االجتماعي الخاصة با، فإن التوصية الوطنية  2إذا كنت تعيش ف 

ي الهواء الطلق اآل  ويفضل مقابلة
ي خرين ف 

ولئك الذين يعيشون زيارات من أكير من خمسة ضيوف باإلضافة إىل أ وعدم تلقى

ي رياض األطفال أو المدرسة االبتدائية الحصول عیل زيارات من  . مًعا بالفعل
ي يمكن لألطفال ف 

 .مجموعاتهمأطفال ف 

  



ي تجنب السفر 
ور   إل عند ماذا يعت   ؟ ة القصویالض 

ورًيا للغاية، ولكن من اإل ل يجب اعتبار السفر إىل العمل رص  ا عملًيالزامي العمل من المي  
ً
 .إذا كان ذلك ممكن

  

 ؟نوالديالالسفر بير   الطفل ، هل ل يزال بإمكانبینهما  یتقاسم الوالدان حضانته وفقا لتفاقیةالذي   للطفلبالنسبة 

ة طوال  لیر   یکون الطفل ە یجب أنأن الوضع هو جائحة كورونا، كان فيى  
ي كال المي 

هذه هي القاعدة  . قادًرا عیل العيش ف 

 .الرئيسية

  

   الحيوانات األليفة أن تبق  مفتوحة؟ مستلزمات هل يمكن لمتاجر 

 .مفتوحةوحیوانات المزرعة مستلزمات الحيوانات األليفة علف وأطعمة و  نعم، يمكن أن تظل منافذ بيع 

  

ي تبيع بعض المواد الغذائية و 
   البقالة أن تبق  مفتوحة؟بضائع هل يمكن للمتاجر الت 

ا األكشاك و 
ً
ها محالت بیع يشمل تعريف محالت البقالة أيض ي تبيع من المحالت األغذية الصحية وغير

المواد  التى

 .  أن يظل مفتوًحا  ە، فيمكنالمواد الغذائیةبیع إذا كان المتجر يركز عیل   . بشكل أساشي  الغذائیة

  

ي العمل حت  وإن كانت
 
  بمهامللقيام بالنسبة المحالت مغلقة  هذه  هل يجوز للمحالت أن يكون لها موظفون ف

      أخرى؟

ي المتجر بمهام أخرى، مثل مناولة   . عندما ال يكون متاًحا للجمهور  ا مغلق المتجر یعتير نعم، 
يمكن للموظفیر  العمل ف 

ا تأدیة البضائع و 
ً
 .العمل المتأخر وتسليم البضائع المطلوبة المدفوعة مسبق

لالعمل من  ل بقدر  . لكل من يستطيع  إلزامي  المي   يجب عیل أصحاب العمل التأكد من أن الموظفیر  يعملون من المي  

بلغوا بكيفية تنفيذ   ا.  عمليطالما أمکن ذلك اإلمكان 
ُ
يجب أن يكون أصحاب العمل قادرين عیل توثيق أن الموظفیر  قد أ

كة ي الرس 
 .ذلك ف 

  

  

ي الشعر ومقدمي الخدمات 
، أم أنهل يمكن لمصفق    بالقواعد الخاصة  ونمشمول مهاآلخرين أن يظلوا مفتوحير 

ي يجب أن تظل مغلقة؟ ب"
 المحالت" الت 

ي محالت 
ة یر  والمعتن الشعر  مصفق  ا تویص  همتاجر ويمكن إبقائها مفتوحة، ولكن  هي لیست الوشم، إلخ  ممارشي و  بالبرس 

كات .الکمامة. مكافحة العدوى ، مثل استخدام  بتعزیز إجراءات ا أن تظل   وأماکن يمكن لرس 
ً
الرعاية الصحية أيض

ي البضيات   ي العالج الطبيغي وأخصائتر  .ییر  النفس  والمعالجیر  مفتوحة، مثل أخصائتر



  

ي لديها  عیل اينطبق  ذا ما
 ؟ (klikk og hentواستلم البضاعة )انقر حلول لمتاجر الت 

ا، عندما يتم التسليم بطريقة  و  البضائع المطلوبة ستالمالمتاجر إل يمكن فتح 
ً
 .لعدوىتراعي مکافحة االمدفوعة مسبق

  

المتعلقة بتسليم سيارة   ل، تلك مع العمالء األفراد، عیل سبيل المثاهل یمکن تنفیذ خدمات تم التفاق علیها مسبقا 

اؤها؟  تم رس 

ي تم و مقدًما البضائع المطلوبة ستالم مفتوحة ال نعم ، يمكن للمحالت التجارية أن تظل 
دفع ثمنها عندما يتم وضع  التى

 .هذا ينطبق أيضا عیل محالت السيارات .العدوى لتسليم البضائع تراعي إجراءات مکافحةحلول سليمة 

  

ي هذه البلديات أن ت یجب عیل  هل
 
   ؟بق  مغلقةالمحاكم ف

     غير مشمولة بإلزامیة اإلغالق. ، المحاكم ال 

  

لجهل يمكن أن تظل منحدرات  ي  الي    مفتوحة؟   عیل الثلجاأللتر

ي تلزمنعم، 
كات واألماكن  فهي غير مشمولة باإلجراءات التى والسبب هو أن هناك مخاطر منخفضة النتشار   باإلغالق. الرس 

ط أن يتم فیها  العدوى ام بتطبیق ، برس  ي  للقطاع. دليل مكافحة العدوى الحاىلي المعد   االليى 
لج اتخاذ   لمرافقينبغ  اليى 

تيبات الالزمة ل ي جميع المواقفیکون باإلمکان الاليى
 .حفاظ عیل مسافة ميى بیر  األشخاص ف 

ي  الناس يجب تجنب ازدحام 
ي المناطق التى

لج  االنتظار لمصاعد ال طوابير ، مثل عادةازدحام من المعروف أنە ینشأ فیها ف  يى 

االستقبال والمراحيض والمطاعم وما إىل ذلك. يجب أن يكون من الممكن إجراء نظافة اليدين إذا لزم   مکاتبوالمداخل و 

ي يتم استخدامها بشكل متكررل، خاصة للمرافقاألمر، وضمان التنظيف الجيد والمتكرر 
 .نقاط االتصال التى

 

ي 
نت أو بثه تم أو ما شابه ياس أو عرض أو أداء قد رقمیا   هل يجوز إقامة حفل موسيق  عیل  بشکل مبارس  عير الني 

  التلفزيون؟

  القداسالموسيقية أو   تال تندرج الحفال  .  التجمعهو منع المزيد من الناس من  والفعالیات الغرض من حظر األحداث

ي المادة  بدون حضور الجمهور ضمن تعريف الحدث 
ض أنیي والذ،  19-ح کوفیدلوائمن  13المنصوص علیە ف   فيى

سيكون لحظر الحفالت الموسيقية أو الخدمات أو العروض الرقمية مكاسب   األشخاص.  تجمعالحدث ینطوي عیل  

 فیما یخص جهود مکافحة العدوی.  محدودة

ي    یجب أن یتمومع ذلك،  
تطبيق التوصيات الخاصة بالحد من عدد جهات االتصال االجتماعية ويجب أن يؤخذ ذلك ف 

 .العروضأو  القداسأو  تلق بتنفيذ الحفال االعتبار فيما يتع



  

ي بلديات الحلقة 
ي اإلنتاج  ب، ُيسمح بالفعاليات الرقمية  1ف 

حضور خمسة أشخاص كحد أقىص، باإلضافة إىل موظق 

ي بلديات الحلقة و. الالزمیر  
 .ث والفعالیات، تطبق القواعد الوطنية الخاصة باألحدا2ف 

  

 السيارات أن تبق  مفتوحة؟ هل يمكن لمحالت تصليح 

 .، ال يشملها أمر اإلغالقمنع

  

کات ستطيعهل ت ي تجارة الجملة والجزء ال رس 
 
، بحيث يمكن إخراج  ةمفتوحأن تظل  البناء  متاجر مواد من   حرف

؟  استالم البضائع و  كات / الحرفيير   البضائع من قبل الرس 

ي ات المستودع
ي ال  مواد البناء   بيع   متاجر وجزء البيع بالجملة ف 

ي حكمهن وم  یر  حرفيللبيع ت   تى
من أمر اإلغالق  مستثناة  م ف 

 ة. البقاء مفتوح ا ويمكنه

  

  

  
 


