ﺗﻧظﯾم ﻣوﻗﺗﯽ در ﺳطﺢ اﻗداﻣﺎت A

ﺳطﺢ اﻗداﻣﺎت  Aﮐﮫ ﺳﺧﺗﮕﯾراﻧﮫ ﺗرﯾن ﺳطﺢ اﻗداﻣﺎت ﻣﻧطﻘﮫ ای اﺳت ﺑﺎﯾد ﺑطورﻣﻌﻣول دو
ﺗﺎ ﺳﮫ ھﻔﺗﮫ دوام داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد .اﻣﺎ  20ﮐﻣون در وﻻﯾت وﯾﮑن ) (Vikenاﯾن ﺳطﺢ ازاﻗداﻣﺎت
را ﺑﺎﯾد ﺑطور ﻗﺎﺑل ﻣﻼﺣظﮫ ای ،طوﻻﻧﯽ ﺗر از اﯾن ﻣدت داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧد .ﺑﻧﺎ ﺑراﯾن ﺑﺎ در
ﻧظرداﺷت اﯾن ﻣوﺿوع دوﻟت از رﯾﺎﺳت ﺻﺣت ﻋﺎﻣﮫ و اﻧﺳﺗﯾﺗوت ﻣﻠﯽ ﺻﺣت ﻋﺎﻣﮫ)(FHI
ﺗﻧظﯾم ﻣوﻗﺗﯽ درﺳطﺢ اﻗداﻣﺎت  Aرا ﺗﻘﺎﺿﺎ ﮐرده اﺳت .دوﻟت اﮐﻧون اﺟﺎزه ﻣﯽ دھد ﮐﮫ ﺑﮫ
ﺷرط اﻧﺟﺎم آزﻣﺎﯾش ھﺎی ﻣﻧظم ،اﻓراد ﺑﯾﺷﺗری ﺑﺗواﻧﻧد ﺑﮫ ﻣﺣل ﺗﺣﺻﯾل ﺧود درﭘوھﻧﺗون ھﺎ،
ﻣؤﺳﺳﺎت ﺗﺣﺻﯾﻼت ﻋﺎﻟﯽ و ﻣﮑﺎﺗب ﻓﻧﯽ و ﺣرﻓوی دﺳﺗرﺳﯽ ﭘﯾدا ﮐﻧﻧد .دﮐﺎن ھﺎی ﮔل
ﻓروﺷﯽ ﺑﺎ وﺳﻌت ﮐﻣﺗر از 250ﻣﺗرﻣرﺑﻊ ﻣﯽ ﺗواﻧﻧد ﺑﺎز ﺷوﻧد .اﯾن ﺗﻐﯾﯾرات ازﻧﯾﻣﮫ ﺷب،
ﺷب  16اﭘرﯾل اﻋﻣﺎل ﻣﯽ ﺷود.

 Bent Høieوزﯾر ﺻﺣت و ﻣراﻗﺑت ﻋﺎﻣﮫ ﻣﯽ ﮔوﯾد ":زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺳطﺢ اﻗداﻣﺎت  Aﺷﮑل ﮔرﻓت ھدف
اﯾن ﻧﺑود ﮐﮫ اﯾن اﻗداﻣﺎت ﺑرای ﻣدت ﺑﺳﯾﺎرطوﻻﻧﯽ دوام ﭘﯾدا ﮐﻧد .ﺗداوم اﺧﯾر درﺳطﺢ اﻗداﻣﺎت  Aﺑرای
 20ﮐﻣون در وﻻﯾت وﯾﮑن ) (Vikenﺑدﯾن ﻣﻌﻧﺎﺳت ﮐﮫ ﺑﺎﺷﻧده ﮔﺎن اﯾن ﮐﻣون ھﺎ ﺑﺎﯾد ﺗﻘرﯾﺑﺎ ً ﺷش ھﻔﺗﮫ ﺑﺎ
ﭼﻧﯾن ﺳطﺢ ﺳﺧﺗﯽ از اﻗداﻣﺎت زﻧدﮔﯽ ﮐﻧﻧد .اﻣﯾد اﺳت ﮐﮫ اﯾن ﺗﻧظﯾم ﻣوﻗﺗﯽ در ﺳطﺢ اﻗداﻣﺎت  Aﺑﺗواﻧد
ﻋواﻗب ﭘس ازآن را ﮐﺎھش دھد".
ﻣﺣل ﺗﺣﺻﯾل در ﭘوھﻧﺗون ھﺎ ،ﻣؤﺳﺳﺎت ﺗﺣﺻﯾﻼت ﻋﺎﻟﯽ و ﻣﮑﺎﺗب ﻓﻧﯽ و ﺣرﻓوی درﮐﻣون ھﺎی ﺑﺎ
ﺳطﺢ اﻗداﻣﺎت  Aﺑرای ﺗﻣﺎم ﻣﺣﺻﻠﯾن ﺑﺳﺗﮫ ﺑوده اﺳت .ازروز 16اﭘرﯾل در ﺟﺎھﺎﯾﯽ ﮐﮫ آﻣوزش
ﻣﺣﺻﻠﯾن واﺑﺳﺗﮫ ﺑﮫ اﻧﺟﺎم دادن آزﻣﺎﯾش ھﺎ و ﻣﮭﺎرﺗﮭﺎی آﻣوزﺷﯽ اﺳت ﮐﮫ اﻣﮑﺎن ﺑرﮔزاری آﻧﻼﯾن آﻧﮭﺎ
ﻣﻣﮑن ﻧﻣﯽ ﺑﺎﺷد و دﺳﺗرﺳﯽ ﺑﮫ ﻣﺣل ﺗﺣﺻﯾل ﺑﮫ دﻟﯾل ﺣﻔظ ﭘﯾﺷرﻓت ﺗﻌﻠﯾﻣﯽ ﻣﺣﺻﻠﯾن ﺿروری اﺳت ،و
ھﻣﭼﻧﯾن در ﺻورﺗﯽ ﮐﮫ ﻣﺣﺻﻠﯾن ﻣطﺎﺑﻖ رھﻧﻣودھﺎی ﻣراﺟﻊ ﮐﻧﺗرل و ﭘﯾﺷﮕﯾری ﺷﯾوع ﻋﻔوﻧت
درﮐﻣون ﻣرﺑوطﮫ ﺑطورﻣﻧظم ﺗﺳت ﮐووﯾد  19را اﻧﺟﺎم دھﻧد ،ﻣﺣوطﮫ ﭘوھﻧﺗون ھﺎ ﻣﯽ ﺗواﻧد ﺑرای آﻧﮭﺎ
ﺑﺎز ﺑﺎﺷد.

ھﻣﭼﻧﯾن ﮐﺗﺎﺑﺧﺎﻧﮫ ھﺎ وﺳﺎﻟن ھﺎی ﻣطﺎﻟﻌﮫ ﺑرای ﻣﺣﺻﻠﯾﻧﯽ ﮐﮫ ﺑطورﻣﻧظم ﺗﺳت ﮐووﯾد  19را اﻧﺟﺎم دھﻧد،
ﻣﯽ ﺗواﻧد ﺑﺎز ﺑﺎﺷد.
دﮐﺎن ھﺎی ﮔل ﻓروﺷﯽ در ﮐﻣون ھﺎی ﺑﺎ ﺳطﺢ اﻗداﻣﺎت  Aدرﺻورﺗﯾﮑﮫ وﺳﻌت آﻧﺟﺎ ﺑﯾﺷﺗر از250
ﻣﺗرﻣرﺑﻊ ﻧﺑوده وﻋﻣده ی ﻓروﺷﺎت آﻧﮭﺎ ﮔل ھﺎی ﺑﺎ ﻋﻣرﺑﺳﯾﺎرﮐوﺗﺎه ﺑﺎﺷد ،ﻣﯽ ﺗواﻧﻧد ﺑﺎز ﺑﺎﺷﻧد.
روز ﺳﮫ ﺷﻧﺑﮫ  13اﭘرﯾل ھﻣﭼﻧﯾن اﻋﻼم ﺷد ﮐﮫ دو ﺗﻐﯾﯾردرﺳطﺢ اﻗداﻣﺎت  Aدر ﻣورد ورزﺷﮭﺎی ﺣرﻓوی
اﻧﺟﺎم ﻣﯽ ﮔﯾرد .از ﺳﺎﻋت  16روز 13اﭘرﯾل اﻧﺟﺎم ﺗﻣرﯾﻧﺎت ﺑرای ورزﺷﮑﺎران ﺣرﻓوی اﺟﺎزه داده ﺷد،
و ﻣﺳﺎﺑﻘﺎت ﺗﻣرﯾﻧﯽ در دو ﺳطﺢ ﺑرﺗر ﻓوﺗﺑﺎل از ﻧﯾﻣﮫ ﺷب ،ﺷب  16اﭘرﯾل ،ﻣﺟﺎز ﻣﯽ ﺑﺎﺷد .در اﯾن
ﻣﺳﺎﺑﻘﺎت ﺗﻣرﯾﻧﯽ ﻓﻘط ﺑﺎزﯾﮑﻧﺎن ،داوران وﻧﯾروھﺎی ﺑﺧش ﺣﻣﺎﯾوی ﻣﯽ ﺗواﻧﻧد ﺣﺿور داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧد.

ﺑﺎزﻧﮕری ﻣﺟدد ھر ﺳﮫ ﺳطﺢ اﻗداﻣﺎت ﻣﻧطﻘﮫ ای
رﯾﺎﺳت ﺻﺣت ﻋﺎﻣﮫ و اﻧﺳﺗﯾﺗوت ﻣﻠﯽ ﺻﺣت ﻋﺎﻣﮫ ﺑﮫ ﮐﺎر در زﻣﯾﻧﮫ ی ﺑررﺳﯽ و ﺗﻧظﯾم ﺟﺎﻣﻊ ﺗر ھر
ﺳﮫ ﺳطﺢ اﻗداﻣﺎت ﻣﻧطﻘﮫ ای )ﺳطوح اﻗدام  B ،Aو  (Cاداﻣﮫ ﻣﯽ دھﻧد.

 Bent Høieوزﯾرﺻﺣت و ﻣراﻗﺑت ﻋﺎﻣﮫ ﻣﯽ ﮔوﯾد ":وﺿﻌﯾت ﺑرای ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺳطﺢ اﻗداﻣﺎت  Aﺷﺎﻣل
آﻧﮭﺎ ﻣﯽ ﺷود دﺷوار اﺳت .اﻣﺎ ﻣﺎ ﺑﮫ اﯾن ﺳطﺢ ازاﻗداﻣﺎت ﺑﮫ ﻋﻧوان ﯾﮏ وﺳﯾﻠﮫ ﺑرای ازﺑﯾن ﺑردن ﺳرﯾﻊ
و ﻣؤﺛر ﺷﯾوع ﻧﺎﮔﮭﺎﻧﯽ ﻋﻔوﻧت در ﯾﮏ دوره ﻧﺳﺑﺗﺎ ً ﮐوﺗﺎه ﻣدت ،ﺿرورت دارﯾم .رﯾﺎﺳت ﺻﺣت ﻋﺎﻣﮫ و
اﻧﺳﺗﯾﺗوت ﻣﻠﯽ ﺻﺣت ﻋﺎﻣﮫ اﮐﻧون درﺣﺎل ﺑررﺳﯽ اﯾن ﻣوﺿوع ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ آﯾﺎ ﻣﯽ ﺗوان در ﻣﻧﺎطﻘﯽ ﮐﮫ
ﺑﮫ اﻗداﻣﺎت ﺳﺧﺗﮕﯾراﻧﮫ ﺑرای ﻣدت زﻣﺎن طوﻻﻧﯽ ﺗری ﻧﯾﺎز اﺳت ،ﺳطﺢ اﻗداﻣﺎت  Bو Cرا ﺗﺎ ﯾﮏ ﺣد
ﺑﯾﺷﺗری ﺑﺎ ﺷراﯾط آن ﻣﻧﺎطﻖ ﺳﺎزﮔﺎرﮐرد .ھدف اﯾﻧﺳت ﮐﮫ ﺑﺎ اﯾن ﮐﺎر ﺑﺗوان ﯾﮏ ﻣﻘدار از ﻓﺷﺎر ﺑرروی
ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ در اﯾن ﻣﻧﺎطﻖ زﻧدﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ،ﮐم ﮐرد".

ﺗﻧظﯾم اﻗداﻣﺎت ﻣﻠﯽ – اﻧﺟﺎم ﺗﻣرﯾﻧﺎت در ﻓﺿﺎی ﺑﺎز
رﯾﺎﺳت ﺻﺣت ﻋﺎﻣﮫ و اﻧﺳﺗﯾﺗوت ﻣﻠﯽ ﺻﺣت ﻋﺎﻣﮫ ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد وﺿﻊ ﺗوﺻﯾﮫ ای در اﯾن زﻣﯾﻧﮫ ﮐرده اﻧد ﮐﮫ
ﺣداﮐﺛر  20ﻧﻔر ﻣﯽ ﺗواﻧﻧد درﻓﻌﺎﻟﯾﺗﮭﺎی ﺳﺎزﻣﺎن ﯾﺎﻓﺗﮫ ﺑرای ﺑزرﮔﺳﺎﻻن درﻓﺿﺎی ﺑﺎز اﺷﺗراک ﮐﻧﻧد.
دوﻟت ازاﯾن ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد ﺣﻣﺎﯾت ﻣﯽ ﮐﻧد و اﯾن ﺗوﺻﯾﮫ ھﻣزﻣﺎن ﺑﺎ اﻧﺟﺎم ﺳﺎﯾر ﺗﻐﯾﯾرات در اﻗداﻣﺎت ﻣﻠﯽ ،از
ﻧﯾﻣﮫ ﺷب ،ﺷب  16اﭘرﯾل ﺑﮫ اﺟرا در ﻣﯽ آﯾد.

ﺗوﺻﯾﮫ ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ:
• ﺑزرﮔﺳﺎﻻن ﻣﯽ ﺗواﻧﻧد ﻓﻌﺎﻟﯾﺗﮭﺎی ﺳﺎزﻣﺎن ﯾﺎﻓﺗﮫ در ﻓﺿﺎی ﺑﺎز را درﮔروه ھﺎی ﺗﺎ ﺣداﮐﺛر  20ﻧﻔر
اﻧﺟﺎم دھﻧد ،اﻟﺑﺗﮫ ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ آﻧﮭﺎ ﺑﺗواﻧﻧد ﻓﺎﺻﻠﮫ ی ﺣداﻗل ﯾﮏ ﻣﺗر را رﻋﺎﯾت ﮐﻧﻧد.

