
 اإلجراءات الوطن�ة الجد�دة المفروضة من قبل الحكومة
 

ي من أهمها حصول الفئة العم��ة  فما   ٦٥تفرض الحكومة عدة إجراءات وطن�ة للتمكن من الس�طرة ع� الجائحة والئت
  .فوق ع� الجرعة المعززة بأ�ع وقت

 
ي مرحلة جد�دة. �جب أن نتعا�ش  �ح رئ�س الوزراء يوناس غار ستورە بأن الجائحة لم تنته بعد، 

ل�نها دخلت اآلن �ف
  .مع العدوى. و�ما أن اللقاحات متوفرة لدينا فإن إمكان�ة مجتمعنا لتحمل العدوى أ��ب 

 
  .؟من ناح�ة �جب علينا أن نتجنب أن تصبح ا�تظاظ المستشف�ات و إثقال كاهل الخدمات الصح�ة

�ي قدر اإلمكان. لذا �جب أن نحقق التوازن السل�مومن ناح�ة أخرى �جب أن نمارس ح�اتنا �شكل طب�   
  .بالنسبة لإلجراءات المتخذة

 
ي المستشف�ات.  

ي البلد�ات، كما هو الحال �ف
�شهد أعداد العدوى ازد�ادا اآلن. فخدمات الصحة والرعا�ة تحت الضغط �ف

ءات وطن�ة لتحقيق الحفاظ ع� الس�طرةلذلك قامت الحكومة بفرض إجرا  .  
 

ورە بقوله إن أولئك الذين تلقوا الجرعة المعززة، تنخفض احتمال�ة حاجتهم إ� دخول المستش�ف إ� حد  وتابع ست 
ام بها حال�ا �ي أن يتل�ت الناس جرعة اللقاح المعروضة عليهم ف ي �جب االل�ت   .ضئ�ل. فأهم اإلجراءات الئت

 
ي سيبدأ تطب�قها من تار�ــــخ   ، أما التوص�ات فمن تار�ــــخ اليوم   ١كما تفرض الحكومة عدة إجراءات جد�دة، والئت د�سم�ب

ي  .وقد اعتمدت الحكومة بذلك ع� النصائح و التوص�ات من قبل مدي��ة الصحة و المعه ي للصحة  والئت د الوطئف
  .؟ست�ي حئت إشعار آخر

 
 اإلجراءات الوطن�ة الجد�دة 

 
ف  ف جد�دتني   نفرض اآلن قاعدتني

 
ل حئت تحصل ع� نت�جة سلب�ة لالختبار   إذا كنت مق�ما مع شخص مصاب بالعدوى، �جب أن ● ف ي الم�ف

تب�ت �ف
ا). و�نطبق   ، ع� سب�ل المثال األحباء الذين ال �ق�مون مع� ف ف المق��ني (و�شمل ذلك أ�ضا اآلخ��ن من المخالطني

ف أن �جروا   ف ع� حد سواء. لتجنب الحجر �جب ع� الملقحني ف والغ�ي ملقحني ف الملقحني ذلك ع� بالبالغني
ف ف�جب أن �جروا االختبار ال��ــــع يوم�ا لمدة  االختبار من ج د�د بعد سبعة أ�ام ع� األقل. أما الغ�ي ملقحني

ف اختبار الب س ر. أما األطفال فال �عت�ب ذلك الزاما بينما توص�ة.    سبعة أ�ام وكل يومني
 

ا    ، �جب عل�ك أن تب�ت معزوال لمدة خمسة أ�ام. بغض النظر ف�ما إذا ١٩أذا أصبت بعدوى ال�وف�د  ● كنت ملقح�
ف من األعراض. وأال   ف الخالني ف للملقحني أم ال. بينما القاعدة المتبعة حئت اآلن كانت المطالبة بالعزل لمدة يومني

 ساعة قبل الخروج من العزل.    ٢٤تكون لد�ك ح� لمدة 
 

ي    :ونقدم أ�ضا بعض التوص�ات الجد�دة ع� الصع�د الوطئف
باستخدام ال�مامة عند االحتكاك بخدمات الصحة والرعا�ةأ�ضا هناك توص�ات وطن�ة  .  

ي المواصالت العامة وس�ارات األجرة والمحالت   ●
تفرض الحكومة أ�ضا توص�ة وطن�ة باستخدام ال�مامة �ف

 التجار�ة إذا لم �كن باإلمكان الحفاظ ع� المسافة اآلمنة. 
 

ي �شهد  إضافة إ� أننا نواصل العمل بالتوص�ة المتعلقة بالفحص ا  ● ي المناطق الئت
لدوري لطالب المدارس �ف

 انتشار كب�ي للعدوى وضغط كب�ي ع� خدمات الرعا�ة والصحة فيها. 
 
 

ي من ارتفاع لمعدالت العدوى والضغط ال�ب�ي ع� خدمات الصحة   ●
ي تعاىف تطلب الحكومة من البلد�ات الئت

ل.   ف  ب��ادة نطاق استخدام نظام العمل من الم�ف



 
ف � اإل إذلك إضافة  ي فرضتها الحكومة يوم االثنني نوفم�ب لتجنب ��ش عدوى األوم�كرون  ٢٩جراءات الئت .  

 
ي من ارتفاع لمعدالت العدوى والضغط ال�ب�ي ع� الخدمات الصح�ة والرعا�ة عليها تقي�م حاجتها  

ي تعاىف البلد�ات الئت
كول البلد�ات ع�لفرض إ  التنسيق ف�ما بينها إقل�م�ا إذا   جراءات محل�ة صارمة. كما تحث وز�رة الصحة انغف�لد ش�ي

 .اقتضت؟ الحاجة
 
لزام البلد�ات بتسه�ل الحصول ع� اللقاحاتإ   
 

تطلب الحكومة اآلن أن تزداد �عة التلقيح. �جب ع� البلد�ات أن توفر عرض اللقاحات دون االضطرار إ� حجز  
مل. أي منح اللقاح دون موعد أو خارج أوقات  حصول ع� اللقاح خارج أوقات العموعد مسبق. كما وتوف�ي إمكان�ة ال

ل ف ي الم�ف
  .العمل، أو حئت الحصول عل�ه �ف

 
ي اللقاح. واآلن س�صدر قرار رس�ي �س� لضمان جعل اللقاح سهل  

قدمت عدة بلد�ات حلوال ج�دة ومبدعة لتسه�ل تل�ت
كول أنه ستتوفر خدمات هاتالمنال ف�ة للرد ع� جميع األسئلة المتعلقة . كما أضافت وز�رة الصحة والرعا�ة انغف�لد ش�ي

  .�شؤون اللقاح العمل�ة والمختصة بلغات مختلفة
 

  ٦٥فما فوق بعد االنتهاء من تقد�مها لفئة ال    ٤٥طلبت الحكومة من البلد�ات عرض الجرعة المعززة للفئة العم��ة  
ي مجال ا

ف �ف لصحة والرعا�ةسنة فما فوق. كما ولجميع العاملني .  
 

ي الوقت الراهن �ي منح الجرعة المعززة للفئة العم��ة من أهم اإلج
فما فوق بأ�ع وقت ممكن. ألن ذلك    ٦٥راءات �ف

كوف أن اللقاح هو   س�خفف من الحاجة لإلجراءات المشددة؟ �شكل ملحوظ. فمن رأي وز�رة الصحة انغف�لد ش�ي
 .مخرجنا من الجائحة

 
ف ع� الجرعة  المعززة قبل حلول ع�د الفصح. مما يتطلب تخط�ط من قبل  خطة الحكومة هو أن �حصل جميع البالغني

ي األسب�ع ٤٠٠٠٠٠البلد�ات لتقد�م؟ 
جرعة �ف .  

 
 

ات�ج�ة المعدلة وخطة التأهب      ؟االس�ت
 

ي التعامل مع جائحة ال�وف�د
ات�جيتها وخطتها للتأهب �ف  . ١٩ تعدل الحكومة من اس�ت

 
ي تحرص تأهب  ات�ج�ة الئت واستعداد ج�د؟ و�مكان�ة لتشد�د ��ــــع وذلك للحفاظ ع� الس�طرة ع� الجائحةتلك االس�ت .  

ي إمكان�ات  
ي ح�اتنا اليوم�ة مع تطور الجائحة وأن نحرص ع� أن تكون هناك وفرة �ف

ي أننا �جب أن نتأقلم �ف هذا �عئف
ما �ح به رئ�س الوزراء   أما�ن العمل. هذا من ضمناالقتصاد و  الخدمات الصح�ة، كما و�جب علينا أن نحافظ ع� 

  .يوناس غار ستورە
 

ي  
ات�ج�ة هو الس�طرة ع� الجائحة. وتفادي لتشك�لها لعبء ع� خدمات الصحة والرعا�ة �ف الهدف الرئ��ي لالس�ت

ع� المستشف�ات. �جب علينا أن نح�ي األطفال والشباب أ��ب قدر ممكنالبلد�ات كما و  .  
 
 

أن نحافظ ع� نفس مستوى التأهب؟ حئت أب��ل  وى ج�د أن نح�ي االقتصاد و أن نوفر الخدمات العامة ع� مست
  .القادم

 
 
 
 



 
 

 


