A önlem düzeyinde geçici düzenlemeler
En katı bölgesel önlem düzeyi olan A önlem düzeyi, normalde iki
ila üç hafta sürmelidir. Ancak Viken'deki 20 belediye, bu önlem
düzeyini bundan önemli ölçüde daha uzun süre devam
ettirmelidir. Bu nedenle Hükûmet, bunu dikkate almak için
Norveç Sağlık Müdürlüğü’nden ve Halk Sağlığı Enstitüsü’nden A
önlem düzeyinde geçici düzenlemeler yapmalarını istemiştir.
Hükûmet, düzenli olarak test edilmeleri kaydıyla artık daha fazla
kişinin üniversite, yüksekokul ve meslek yüksekokulu
mekânlarına erişmesine izin vermektedir. Satış alanı 250
metrekarenin altında olan çiçekçiler kapılarını açabilir.
Değişiklikler 16 Nisan gece yarısı itibariyle geçerlidir.
- A önlem düzeyi geliştirilirken, bu kadar uzun bir süre devam edeceği
düşünülmemişti. Viken'deki 20 belediye için A önlem düzeyinin devam ettirilmesi
yönünde yakın zamanda alınan karar, bölge sakinlerinin neredeyse altı hafta
boyunca bu kadar sıkı önlemlerle yaşamaları gerekmesi anlamına geliyor. A
önlem düzeyindeki bu geçici düzenlemelerin, önlemlerin olumsuz sonuçlarını
biraz daha azaltacağını umuyoruz, diyor Sağlık ve Bakım Hizmetleri Bakanı Bent
Høie.
A önlem düzeyinin uygulandığı belediyelerde, üniversitelere, yüksekokullara ve
meslek yüksekokulluna ait mekânlar tüm öğrencilere kapatılmıştır. 16 Nisan'dan
itibaren, kampüsteki tesisler, öğrencilerin eğitimlerinde gerekli ilerlemeyi
sağlayabilmeleri açısından dijital ortamda gerçekleştirilemeyen prova veya beceri
eğitimi için tesislere erişimin kaçınılmaz sayıldığı durumlarda açık olabilir. Bunun
önkoşulu, öğrencilerin bulundukları belediyenin tavsiyeleri doğrultusunda
düzenli bir şekilde Covid-19 testi yaptırmasıdır.
Kütüphaneler ve okuma salonları da düzenli bir şekilde Covid-19 testi yaptıran
öğrenciler için açık tutulabilir.

A önlem düzeyindeki belediyelerde, satış alanı 250 metrekareden fazla olmayıp
faaliyetleri coğunlukla çok kısa ömürlü çiçekler satmaktan ibaret olan çiçekçiler
açık olabilir.
Ayrıca 13 Nisan Salı günü, üst düzey spor faaliyetlerine ilişkin iki değişiklik
yapılacağı duyurulmuştur: üst düzey sporcular için antrenman maçlarına 13
Nisan Salı saat 16’dan itibaren izin verilmiştir, futbolun en üst düzey iki liginde
antrenman maçları oynanması ise 16 Nisan gece yarısı itibariyle serbest
olmuştur. Bu antrenman maçarında yalnızca futbolcular, destek ekibi ve
hakemler bulunabilir.

Bölgesel önlem düzeylerinin üçü de gözden geçiriliyor
Norveç Sağlık Müdürlüğü ve Halk Sağlığı Enstitüsü, üç bölgesel önlem düzeyinin
(A, B ve C önlem düzeyleri) kapsamlı bir şekilde gözden geçirilmesi ve
düzenlemelerin yapılması görevi üzerinde çalışmaya devam etmektedir.
- A önlem düzeyi, bundan etkilenen belediye sakinleri için yorucudur. Ancak,
nispeten kısa bir süre içinde salgınla hızlı ve etkili bir mücadele aracı olarak bu
önlem düzeyine ihtiyacımız var. Norveç Sağlık Müdürlüğü ve Halk Sağlığı
Enstitüsü şimdi, B ve C önlem düzeylerinin katı önlemlere ihtiyaç duyulan
alanlara daha büyük ölçüde ve daha uzun bir süreliğine uyarlanıp
uyarlanamayacağını araştırmaktadır. Hedefimiz, bu bölgelerde yaşayanlar için
yükün bir kısmını hafifletmektir, diyor Høie.

Ulusal tedbirlerde düzenleme – açık alanda antrenman
Norveç Sağlık Müdürlüğü ve Halk Sağlığı Enstitüsü, yetişkinler için düzenlenen
açık hava etkinliklerine en fazla 20 kişinin katılabilmesi yönünde tavsiye
getirilmesini önermiştir. Hükûmet bu görüşü desteklemektedir. Tavsiye, ulusal
tedbirlerdeki diğer değişikliklerle aynı anda, 16 Nisan’da gece yarısı itibariyle
yürürlüğe girecektir.
Tavsiye şu şekildedir:

• Yetişkinler, en az bir metre mesafe koruyabildikleri sürece, 20 kişiye kadar
gruplar halinde açık hava etkinlikleri düzenleyebilirler.

