
تدابیر و اقدامات جدید وقایوی  به سطح ملی حکومت
 را اتخاذ می کند

 

  ، حکومت تدابیر و اقدامات متعددی را اتخاذ مینماید. گسترش اومیکرونبرای بطی نمودن 

.شودخودداری و بغل کشی ز دست دادن اتوصیه می شود که فاصله را رعایت نموده   

 

گوید: ریاست صحت عامه و انستیتوت صحت عامه تأکید  می کولرگویل شی، انخدمات مراقبتیوزیر صحت عامه و 

  تهر چه زودتر تدابیر و اقدامات الزم اتخاذ گردد. این امر برای ما فرص باید برای بطی ساختن اومیکرون میکند که

سه توصیه   ملیبه سطح  ، حکومتدلیله همین . بنماییمحاصل معلومات بیشتر  تا بتوانیم در مورد این ویروسمیدهد 

. میکند ار  

اتخاذ  در صورت ضرورت  و نظارت نمودهک گار ستوره میگوید: حکومت وضعیت را از نزدی، یوناس نخست وزیر

 اقدامات وقایوی شدیدتر را رد نمیکند.

 

 اقدامات کاهش تماس عبارت اند از: 

 بغل کشی )جدید است( و دست دادن خودداری کنید.در صورت امکان از دیگران یک متر فاصله بگیرید. از  •

که خدمات مهم و  ، البته در صورتیتوصیه می شود که کارمندان وظایف خویش را از منازل شان اجرا کنند  •

د. توصیه می شود که کارمندان تمام هفته و یا چند روز در هفته وظایف خویش را از منازل  نأثر نشومتحیاتی 

 . )جدید( در صد ۵۰، به طور مثال نندشان اجرا ک

 گساالن میخواهیم تا تماس های نزدیک شان را کاهش دهند )جدید(از بزر •

 .یگردداستفاده از ماسک هنگام تماس با خدمات صحی و مراقبتی به سطح ملی توصیه م •

صورتی که ، در گاه هاپورت عامه، تکسی ها، معازه ها، فروشکه در ترانس گرددبه سطح ملی توصیه می •

در   یا که در هنگام ازدحام و شودرعایت فاصله ممکن نباشد از ماسک استفاده شود. همچنان توصیه می

گام خارج شدن از ستادیوم  ، از ماسک استفاده شود. به طور مثال، هنصورتی که رعایت فاصله ممکن نباشد

 پر بعد از ختم مراسم.فوتبال و یا گرفتن جم

 

   نوع اومیکرون ویروس ۀدر نتیج  ۀوضع شد قبلی اقدامات

ماه نوامبر، اقدامات و  ۲۹دوشنبه،  زور، حکومت به برای بطی نمودن و محدود ساختن شیوع اومیکرون در ناروی

: می باشندتدابیر متذکره قرار ذیل  تدابیر متعدد وقایوی را به سطح ملی وضع نموده است.  

روز افزایش می   ۷مدت زمان انزوا برای افرادی که احتماالً به نوع اومیکرون ویروس مصاب شده باشند به  •

 یابد.



  ۱۰گر نزدیک به شخص مصاب به اومیکرون مکلف هستند که برای مدت اعضای خانواده و اشخاص دی •

روز قرنطین شوند. افراد مذکور باید هر چه زودتر و به روز هفتم قبل از این که از قرنطین خارج شوند، 

 را انجام دهند. در صورت نتیجه منفی تست در روز هفتم آنها می توانند قرنطین را خاتمه دهند.  PCRتست 

انجام دادن تست میباشند.  میکرون در تماس بوده باشند مکلف بهاو مصاب بهیگری که با شخص افراد د •

 PCRسوم و هفتم بعد از تماس با شخص مصاب، تست اشخاص مذکور باید هرچه زودتر و بین روز های 

 گران خودداری کنند.را انجام دهند و الی ارائه نتیجه منفی تست اول از تماس با دی

 تمام این اقدامات صرف نظر از حالت واکسیناسیون قابل اجرا می باشد. •

 ، مکلفیت های فوق الذکر قابل اعتبار نیست.میکرون نیستاوتثبیت شود که شخص مصاب به اگر  •

 

ه بود، قابل اجرا  گردیدنوامبر از سوی حکومت وضع  ۲۷این اقدامات عالوه بر تدابیر و اقدامات ورودی که به تاریخ  

، بوتسوانا،  یآفریقای جنوبی، نامیبیا، زیمبابومقررات وضع شده این بود که مسافرینی که از کشور های  ۀ از جمل. است

به ناروی سفر میکنند، مکلف اند که قبل از ورود آزمایش را انجام دهند.   موزامبیک، لسوتو، اسواتینی و ماالوی

یمت خود را تست کنند. این اشخاص مکلف اند برای مدت روز بعد از عز ۷هنگام ورود و همچنان آنها مکلف اند که 

  کنندفایافتن از بیماری کرونا را ارائه روز قرنطین شوند، بدون در نظرداشت این که آنها سند واکسینسایون و یا ش ۱۰

 و یا خیر. پرواز های مستقیم از این کشور ها نیز ممنوع شده است.

 

 


