التدريج:
خطة الحكومة إلعادة االفتتاح
ي
معا للخروج من األزمة
ر
الت
ال يتم التخطيط إلعادة إفتتاح النوي ج وفقا لتواري خ محددة ،ولكن خطة الحکومة توضح المتطلبات األساسية ي
ً
يجب توفرها من أجل إعادة االفتتاح .تنص الخطة أيضا عىل النتيب الذي سنفتح به مختلف قطاعات المجتمع .تعتمد
ر
رسعة إعادة الفتح عىل البيانات وليس التواري خ .ويجب يف المقام األول إعطاء األطفال والشباب األولوية ،ومن ثم أماکن
العمل وقطاع األعمال.
ر
الت سيتم تخفیفها يف كل مرحلة .ستكون
تتكون خطة الحكومة إلعادة اإلفتتاح من أرب ع مراحل واستعراض ل
ر
لتدابن ي
الت تم تطبیقها قبل عيد الفصح.
المرحلة األوىل عبارة عن تخفیف جمیع أو جزء من اإلجراءات الوطنية الصارمة ي
ووتنة التطعيم ،لن يكون من الممكن بدء المرحلة الثانية من خطة
كما هو علیە الحال اآلن ،ومع التطور
الحاىل للجائحة ر
ي
ر
ر
الثان من شهر مايو عىل أقرب تقدير.
إعادة االفتتاح إال يف النصف ي
ً ر
 سنعود إىل حياة يومية رمعا يف األزمة،
أكن طبيعية ،وسنفعل ذلك عىل مراحل وبطريقة آمنة ومسيطر عليها .لقد وقفنا
ً
أيضا ً
رر
المحافظی).
سولنغ (حزب
معا ،كما تقول رئيسة الوزراء إرنا
وهدفنا هو أن نخرج منها
ر
ر
التدابن يف المراحل المختلفة
• راجع خطة إعادة اإلفتتاح ونظرة عامة عىل تخفیف
ر
تستند خطة إعادة اإلفتتاح إىل توصية من مديرية الصحة ر
ر
الوطت للصحة العامة .من شأن هذە
النويجية والمعهد
ي
ر
ر
تغن
متغنات رفنوس جديدة ر
الخطة أن تساهم يف القدرة عىل التنبؤ يف وضع ال یزال یتسم بعدم الوضوح .فقد تظهر ر
قواعد اللعبة .رسعة وصول اللقاحات ومدى فعاليتها ضد انتشار العدوى ال تزال غی مؤکدة إیل حد ما .لذلك ليس من
المناسب تحدید مواعید المراحل المختلفة ر يف الخطة.
ً
رر
رر
المتوفی منخفضا .يجب
خطن وعدد
المصابی بمرض
 نريد أن نحتفظ بالسيطرة عىل انتشار العدوى لإلبقاء عىل عددر
ر
إعطاء األطفال والشباب األولوية يف عملیة إعادة االفتتاح ،ومن بعدهم یجب مراعاة أماکن العمل وقطاع األعمال ،كما
سولنغ.
توضح
ر
لم يتم التخطيط لخطة إعادة اإلفتتاح وفقا لتواري خ محددة .وقبل أن يصبح من المناسب االنتقال من مرحلة إىل أخرى،
سيتم إجراء التقييمات عىل أساس ثالث نقاط مرجعیة:

 .1حالة العدوى وعبء المرض
ر
 .2القدرة االستیعابیة يف جهاز الخدمة الصحية
 .3التطعيم باللقاح

ر
ر
رر
المرض،
المصابی بالعدوی وعدد
 يجب علینا أن نتابع الوضع عن كثب لكل مرحلة يف إعادة االفتتاح .إذا لم يزداد عددر
رر
رر
فسيتعی
المرض،
المصابی بالعدوی وعدد
سیکون بإمکاننا االنتقال إىل المرحلة التالية بعد ثالثة أسابيع .أما إذا زاد عدد
التدابن مرة أخرى .بعبارة أخرى ،ستتحكم البيانات بما سنفعلە وليس التواري خ ،كما يقول وزير
علينا االنتظار أو تشديد
ر
رر
المحافظی).
الصحة وخدمات الرعاية ،بنت هوي ( Bent Høieحزب

للتدابي المحلية واإلقليمية
استمرار الحاجة
ر
عىل الرغم من أنه سیكون هناك تخفيف رف إجراءات مكافحة العدوى الوطنية ،إال أنه سيظل من ر
الضوري الحد من
ي
حاالت
التدابن المحلية أو اإلقليمية .لذلك يجب أن يكون الناس مستعدين لحقيقة
تفش العدوی المحلیة من خالل
ر
ي
ر
ر
تدابن مكافحة العدوى يف أجزاء البالد المختلفة.
أنه قد تكون هناك اختالفات كب رنة يف
ر
للكثنین ،وال سیما بالنسبة لألطفال والشباب الذين يعانون
التدابن الصارمة لمكافحة العدوى إىل أعباء إضافية
 أدتر
ر
سنعط األولوية لتخفیف
االجتماع مع اآلخرين .لذلك،
من الوحدة خالل الجائحة .إنهم يفتقدون المزيد من االختالط
ي
ي
ر
االجتماع يف الحیاة الخاصة ،كما تقول
التدابن لألطفال والشباب والطالب ،وهو ما سیفسح المجال لمزيد من االختالط
ر
ي
اىل).
ميلت (الحزب ر
اللین ي
وزيرة التعليم جوري ر ي
 كان الهدف ًالتدابن ،وأن يتم حماية الخدمات الموجهة
دائما أن يتحمل األطفال والشباب أقل عبء ممكن نتیجة
ر
ً
ً
باهظا رف مكافحة الجائحة ر
أكن من
لألطفال والشباب بقدر ما تسمح بە اعتبارات مکافحة العدوی .لكن البعض دفع ثمنا
ي
ر
األكن ر
تضرا من األزمة .ولکنهم سوف لن ينكون
غنە .أولئك الذين كانت أوضاعهم هشة حت قبل الجائحة هم
ر
اط
لوحدهم ،كما يقول وزير شؤون الطفل واألرسة شيل إنغولف روبستاد ( Kjell Ingolf Ropstadالحزب الدیمقر ي
المسیح).
ي

أربعة مراحل
من أجل السيطرة عىل الوضع ،سيكون من ر
الضوري رؤية نتائج كل مرحلة ،قبل أن نتمكن من االنتقال إىل المرحلة
الت ستحدد التقدم إىل المراحل التالیة .للحصول عىل بيانات كافية لتحديد التاري خ ،يجب
ه ي
التالية .إن حالة العدوى ي
أن تکون الفنة ر ر
حواىل ثالثة أسابيع.
بی كل مرحلة وأخری
ي

ر
ر
يعت ،من ر ر
التفکن يف
بی أمور أخرى،
ر
الت تم اعتمادها قبل عيد الفصح .وهذا ي
المرحلة  :1تخفیف اإلجراءات ي
السماح بما یل:


اجتماع ما يصل إىل  5ضيوف ر يف المنازل الخاصة.



ً
أشخاصا من بلدية واحدة فقط.
الت تجمع
تنظیم األحداث والفعالیات ي



تقدیم المشوبات الکحولیة مع الطعام حت الساعة .22



تغين توصية المسافة إىل من واحد.
ر





ر
ر
الت تقام يف الداخل ،مثل األحداث الثقافية والرياضية
السماح بمشارکة ما یصل إىل  100شخص يف األحداث ي
والمؤتمرات والقدادیس ،حيث يجلس الجميع ر يف أماكن مخصصة وثابتة.
ر
ر
الت تقام يف الهواء الطلق ،ولكن  200شخص 3 X
السماح بمشارکة ما يصل إىل  200شخص يف األحداث ي
ً
جالسا ر يف مقاعد مخصصة وثابتة.
مجموعات إذا كان الجمهور

المرحلة  :2يسمح ب :
الشخص للطلبة ر يف الجامعات والكليات الجامعیة والكليات المهنية.
• المزید من التدریس مع الحضور
ي
ر
• بالنسبة للزيارات يف المنازل الخاصة ،إفساح المجال بحذر الستقبال  10ضيوف بدال من  5ضیوف ،ألننا نعلم أن
الكثن من انتشار العدوى قد حدث بالضبط ر يف مثل هذە السياقات.
ر
ر
ً
شخصا.
الت تنظم يف األماکن المؤجرة ،سيفسح المجال لتجمع ما يصل إىل 20
• بالنسبة للمناسبات الخاصة ي
• يمدد وقت تقدیم المشوبات الکحولیة إىل الساعة  24.00وي رلغ رسط تقدیم المشوبات مع الطعام.
• يمكن تنفيذ األحداث بحضور  200شخص ر يف الداخل حيث يجلس الجميع ر يف أماكن مخصصة وثابتة.
ر
الت
•
سيتمكن األطفال والشباب من المشاركة يف الفعالیات والتدريب المنظم داخل حدود البلدية .بالنسبة لألحداث ي
تقام رف الداخل ،سيكون الحد األعىل لعدد المشار ر ر
کی  100مشارك.
ي
ر
ً
رر
تدريجيا للتدريب المنظم يف الخارج والداخل
الجماهنیة ،يفتح المجال
للبالغی الذين يمارسون الرياضات
• بالنسبة
ر
ر
ً
ً
عىل حد سواء يف مجموعات تصل إىل  20شخصا .وبحلول منتصف أبريل ،ستقنح السلطات الصحية نموذجا إلعادة
الجماهنیة.
فتح الریاضات
ر
الداخىل.
• يمكن القیام بالسفر
ي
• يستمر األخذ بالنصائح الخاصة بتجنب السفر إىل الخارج ،ما لم یكن السفر رضوريا للغاية .سیتم اإلبقاء عىل
الصح واالختبار ألولئك الذين يدخلون إىل البالد.
المتطلبات الصارمة للحجر
ي
• سیتم إجراء تسهيالت للزيارات العائلية من الخارج ،من کل من المنطقة االقتصادية األوروبية والدول األخرى .سننظر
کذلك ر يف السماح للعشاق واألجداد بدخول البالد.
ً
الت تضم المسافرین من الخارج بقصد العمل هنا.
• سیتم أيضا تخفیف
ر
التدابن للمجموعات ذات األولوية ي

المرحلة  :3هنا سيكون من الممكن تخفيف القيود ر يف كل من األماكن الخاصة والعامة.
ً
ر
ر
ر
ً
ضيفا رف ر ر
المبان
شخصا أن یجتمعوا يف المناسبات الخاصة يف
المنل .سیکون بإمکان 50
• يسمح باستقبال 20
ي
ي
واألماکن المستأجرة.
• بالنسبة لألحداث والفعالیات العامة ،سيتم إجراء تقييمات منفصلة مرتبطة باالستخدام المحتمل لالختبارات الشيعة
وشهادة كورونا.

• ستعود أوقات بیع المشوبات الکحولیة عادیة ،ولكن ستظل هناك متطلبات للتسجيل والحفاظ عىل مسافة آمنة
رر
بی الضيوف.
ر
أكن عدد ممكن من األشخاص من ر ر
المنل.
• سنظل نرغب يف أن یعمل ر
ر
رر
للبالغی ،سيتم النظر ر يف السماح تدريجيا بمباريات الدوري والمنافسات الریاضیة األخرى.
الجماهنیة
• يف الرياضات
ر
للرياضيی النخبة ممارسة نشاط ر
ً
رر
تقريبا.
رياض عادي
• يمكن اآلن
ي
ً
الصح واالختبار .ومع ذلك،
• سنفتح أيضا لمزيد من الرحالت إىل الخارج ،ولكن مع االستمرار بفرض متطلبات الحجر
ي
ً
ر
فقد تکون هذە المتطلبات مختلفة عن تلك المعمول بها اليوم .سننظر أيضا يف كيفية استخدام شهادات كورونا للسفر
إىل الخارج.
• سيفتح أيضا المجال لمزيد من هجرة العمالة العادية.

لتدابن مكافحة العدوى
کبن ،ولكن ستظل هناك متطلبات
المرحلة  :4قد تصبح
ر
الكثن من األمور طبيعية إىل حد ر
ر
ً
ر
ر
ر
ر
ر
ر
الصح .وربما تبق الحاجة إىل العمل من المنل
والمسافة وأن یبق المرء يف المنل عندما یكون المرء مريضا أو يف الحجر
ي
قائمة.
ستظل هناك قيود عىل أعداد المشار ر ر
الجماهنیة،
الكبنة واألنشطة الرياضية والنفيهية
کی فیما یتعلق باألحداث العامة
ر
ر
ولكن يجب تقییم الحاجة إلیها بشكل مستمر .قد یستمر العمل بقيود الدخول إىل البالد ،خاصة للمسافرين من دول
ر
الصح والخضوع لالختبار للمسافرين
ثالثة .يجب عىل المرء أن يأخذ يف الحسبان حقيقة أنه قد تفرض متطلبات للحجر
ي
ً
ر
الت تنطبق عىل الدخول بشکل مستمر.
من مناطق معينة .يجب أيضا النظر يف القواعد ي
شهادة كورونا
تغين محتوى المراحل ً
والخنات المكتسبة
بناء عىل عدة أمور ،منها المعرفة الجديدة حول كيفية حدوث العدوى
ر
 يمكن رً
ً
.
من خالل إعادة فتح المجتمع لذلك ستجري الحكومة تقييما جديدا للخطة قبل الصيف ،كما تقول رئيسة الوزراء إرنا
سولنغ.
ر
ستستخدم الحكومة االختبارات الت تجری عل نطاق واسع كأداة لتكون قادرة عىل تخفیف اإلجراءات بشكل أرسع
ر
ر
والحفاظ عىل الخدمات مفتوحة .الهدف هو البدء باالختبارات المنتظمة يف المدارس بعد عيد الفصح يف البلديات ذات
ر
ر
أعىل معدالت لإلصابات ر ر
بی األطفال والشباب يف سن المدرسة .يمكن أن يساهم هذا يف فتح المجال للمزيد من
الشخص للتالمیذ.
التدریس مع الحضور
ي
فنوس كوفيد  ،19-يجري
حت نتمكن من توثيق التطعيمات ونتائج اختبارات کورونا أو المناعة الطبيعية بعد اإلصابة ب ر
ً ر
اآلن العمل عىل إعداد شهادة كورونا .تشارك ر
األورون بشأن شهادات كورونا ،وسيكون الحل
النوي ج أيضا يف العمل
ري
ً
ً
ر
ر
األورون .تدرس الحكومة أيضا ما إذا كان يمكن استخدام نسخة
الخضاء الرقمية لالتحاد
ويح متوافقا مع الشهادة
الن ر ي
ري
ر
أكن وأرسع ،من خالل التوثيق
مبسطة من شهادة كورونا عىل الصعيد
الوطت لنكون قادرین عىل فتح المجتمع بشكل ر
ي
الرقم لالختبار وحالة التطعیم.
ي
ر
ر
الوطت فيما يتعلق بإعادة اإلفتتاح .تمنحنا
 يجب أن نفكر يف أفضل طريقة الستخدام هذە الشهادة عىل المستوىي
ر
سولنغ ،إن طموح
شهادة كورونا فرص ،لكنها يف الوقت نفسه تضعنا أمام تحديات ومعضالت .تقول رئیسة الوزراء
ر
الحكومة هو إيجاد حل لمثل هذە الشهادة ر يف غضون فنة زمنية معقولة.

ً ر
 ستنظر الحكومة أيضا يف تقديم نصائح جديدة لمن تم تطعيمهم بالكامل .عىل سبيل المثال ،قد يكون من المناسبفسح المجال أمام اإلعفاء من متطلبات العمل من ر ر
أکن من الزوار.
المنل وأن یکون ممکنا ألرسة واحدة استقبال عدد ر
ً ر
رر
القادمی إىل البالد ،وحجر االنتظار
الصح للمسافرین
الصح بسبب العدوى  ،والحجر
سننظر أيضا يف قواعد الحجر
ي
ي
الصح ألولئك الذين تم تطعيمهم باللقاح ،حسب قول رئيسة الوزراء.
ي

التدابي يف المراحل المختلفة
• أنظر خطة إعادة اإلفتتاح ونبذة عن تخفیف
ر

