
 Aموقتی در سطح اقدامات  نظیمت

 

دو  باید بطورمعمول ھ ترین سطح اقدامات منطقھ ای است کھ سختگیران  A سطح اقدامات

ازاقدامات  این سطح (Viken)کمون در والیت ویکن   20 اما تا سھ ھفتھ دوام داشتھ باشد.

بنا براین با در    از این مدت داشتھ باشند.باید بطور قابل مالحظھ ای، طوالنی تر را 

   (FHI)نظرداشت این موضوع دولت از ریاست صحت عامھ و انستیتوت ملی صحت عامھ

بھ   اجازه می دھد کھ را تقاضا کرده است. دولت اکنون  Aموقتی درسطح اقدامات   تنظیم

درپوھنتون ھا،   خود  محل تحصیل  افراد بیشتری بتوانند بھشرط انجام آزمایش ھای منظم، 

دسترسی پیدا کنند. دکان ھای گل   مؤسسات تحصیالت عالی و مکاتب فنی و حرفوی

مترمربع می توانند باز شوند. این تغییرات ازنیمھ شب،   250فروشی با وسعت کمتر از

 اپریل اعمال می شود.   16شب 

 

Bent Høie  زمانی کھ سطح اقدامات مھ می گوید:"  وزیر صحت و مراقبت عاA   ھدف   شکل گرفت

برای    Aتداوم اخیر درسطح اقدامات   طوالنی دوام پیدا کند.بسیار این نبود کھ این اقدامات برای مدت  

تقریباً شش ھفتھ با  باید باشنده گان این کمون ھا ) بدین معناست کھ  Vikenکمون در والیت ویکن ( 20

بتواند    Aموقتی در سطح اقدامات  این تنظیمامید است کھ  اقدامات زندگی کنند.چنین سطح سختی از 

        را کاھش دھد."   عواقب پس ازآن

درکمون ھای با  محل تحصیل در پوھنتون ھا، مؤسسات تحصیالت عالی و مکاتب فنی و حرفوی  

آموزش  در جاھایی کھ  اپریل 16بستھ بوده است. ازروزبرای تمام محصلین    Aسطح اقدامات  

  آنھا ن یآنال  یکھ امکان برگزاراست  یآموزش  ی ھا و مھارتھا  شی آزما دادن انجام  بھ   محصلین وابستھ

و    ،است  یضرور  نی محصل یم یتعل  شرفت یحفظ پ  لیبھ دل ل یبھ محل تحص ی دسترس  نمی باشد و   ممکن

عفونت    وعیش  یر یشگیمراجع کنترل و پ  ی مطابق رھنمودھا در صورتی کھ محصلین  ھمچنین 

  برای آنھا می تواند محوطھ پوھنتون ھا   ، را انجام دھند  19 د یبطورمنظم تست کوو  درکمون مربوطھ 

   باز باشد. 



،  را انجام دھند  19 د ی بطورمنظم تست کووھمچنین کتابخانھ ھا وسالن ھای مطالعھ برای محصلینی کھ 

 می تواند باز باشد. 

  250ازدرصورتیکھ وسعت آنجا بیشتر  Aدکان ھای گل فروشی در کمون ھای با سطح اقدامات  

 د باز باشند.  نفروشات آنھا گل ھای با عمربسیارکوتاه باشد، می توان  ی  عمده و  نبودهمترمربع  

  در مورد ورزشھای حرفوی  Aدو تغییردرسطح اقدامات م شد کھ اپریل ھمچنین اعال 13روز سھ شنبھ 

  اجازه داده شد، ران حرفویبرای ورزشکا انجام تمرینات اپریل  13روز 16از ساعت  انجام می گیرد. 

در این  اپریل، مجاز می باشد.  16برتر فوتبال از نیمھ شب، شب و مسابقات تمرینی در دو سطح  

 . می توانند حضور داشتھ باشند  حمایویبخش   یھا ینی فقط بازیکنان، داوران ونیرومسابقات تمر 

    مجدد ھر سھ سطح اقدامات منطقھ ای بازنگری

ھر    تر  جامع م یو تنظ   یبررس ی  نھ یبھ کار در زم ریاست صحت عامھ و انستیتوت ملی صحت عامھ  

 دھند.  ی) ادامھ مCو   A   ،B(سطوح اقدام  ی منطقھ ا ات سھ سطح اقدام

 

Bent Høie  ":برای کسانی کھ سطح اقدامات وضعیت    وزیرصحت و مراقبت عامھ می گویدA   شامل

ازبین بردن سریع  ات بھ عنوان یک وسیلھ برای اما ما بھ این سطح ازاقدام است. دشوار  آنھا می شود 

ریاست صحت عامھ و   مدت، ضرورت داریم. و مؤثر شیوع ناگھانی عفونت در یک دوره نسبتاً کوتاه 

ع ھستند کھ آیا می توان در مناطقی کھ  انستیتوت ملی صحت عامھ اکنون درحال بررسی این موضو 

د  را تا یک ح Cو  Bبھ اقدامات سختگیرانھ برای مدت زمان طوالنی تری نیاز است، سطح اقدامات  

ھدف اینست کھ با این کار بتوان یک مقدار از فشار برروی   . کرد بیشتری با شرایط آن مناطق سازگار

 کم کرد."  کسانی کھ در این مناطق زندگی می کنند،

 

 فضای بازانجام تمرینات در  –اقدامات ملی   تنظیم

  کھ  در این زمینھ کرده اند  توصیھ ای  وضع   شنھاد یپریاست صحت عامھ و انستیتوت ملی صحت عامھ  

  . د ناشتراک کن  باز فضای در بزرگساالن  برای افتھ یسازمان   یتھا یفعالد درمی توانن  نفر  20حداکثر 

از   ،اقدامات ملیانجام سایر تغییرات در ین توصیھ ھمزمان با ا دولت ازاین پیشنھاد حمایت می کند و 

 اپریل بھ اجرا در می آید.     16نیمھ شب، شب 



 

 توصیھ می شود کھ: 

نفر   20فضای باز را درگروه ھای تا حداکثر وانند فعالیتھای سازمان یافتھ در بزرگساالن می ت  •

 رعایت کنند.   اصلھ ی حداقل یک متر راکھ آنھا بتوانند ف تا زمانی  دھند، البتھ انجام 

 

 

 

 

 


