
االفتتاحتأجیل بدء تنفیذ المرحلة الرابعة من خطة إعادة    
 

وزیادة انتشار العدوى في النرویج وعلى الصعید الدولي جعلت  دلتا   الشكوك التي تحیط بمتغیرإن 
. سنقوم بحلول  االفتتاح الحكومة النرویجیة تقرر تأجیل بدء تنفیذ المرحلة الرابعة من خطة إعادة 

 منتصف شھر أغسطس / أب بإجراء تقییم جدید لما إذا كان بإمكاننا االنتقال إلى المرحلة الرابعة.  
 

في توصیاتھما للحكومة بالنظر في تأجیل البدء في المرحلة الرابعة   العامة مدیریة الصحة والمعھد الوطني للصحة لبتط
 لمدة أسبوعین. 

 
الجائحة بعد. ھناك تطور مثیر للقلق في العدید من الدول   تنتھلم قال وزیر الصحة وخدمات الرعایة، بنت ھوي " −

التي قامت بتطعیم نسبة كبیرة من سكانھا  و ول مثل المملكة المتحدة وھولندادلتا، حتى في د غیراألوروبیة بسبب مت
دلتا على النرویج فیما یخص انتشار   غیرنسبة المطعمین في النرویج. ھناك شكوك حول كیف ستكون آثار متتفوق 

عنھ، ولذلك فقد قررت الحكومة النرویجیة اتباع توصیة مدیریة الصحة والمعھد  جمالعدوى والمرض الذي سین
  ".  فتتاحالوطني للصحة العامة وتأجیل بدء تنفیذ المرحلة الرابعة من خطة إعادة اال

 
نھ.  في النرویج خالل فصل الصیف وھناك زیادة في نسبة عدد اإلصابات الناجمة عساللة السائدة الدلتا ھو  غیرأصبح مت

وأشارت مدیریة الصحة والمعھد الوطني للصحة العامة في توصیاتھما للحكومة إلى أن التطورات في النرویج وعلى  
 .  فتتاحالصعید الدولي خالل األیام األخیرة على وجھ الخصوص تستدعي تأجیل إعادة اال

 
 یوم مدرسي عادي 

 
أھمیة كبیرة في الوقت الحالي لتھیئة األمور  ھناكوالشباب. فترة الجائحة األولویة لألطفال  طوالالحكومة النرویجیة  أعطت

  ھو ما یتطلب مناا للمستوى األخضر من التدابیر االحترازیة ووتیسیرھا من أجل أن تبدأ المدارس العام الدراسي الجدید وفقً 
. ىإحكام السیطرة على وضع العدو  

 
"یتعین علینا أن نفعل ما في وسعنا حتى یستطیع األطفال والشباب بدء العام الدراسي الجدید أضاف وزیر الصحة  −

إلى زیادة   في الوقت الحالي فتتاحإعادة االتسھیالت  ستؤدي المزید من. بطریقة طبیعیة عقب انتھاء العطلة
التدابیر االحترازیة وبالتالي ا للمستوى األصفر أو األحمر من خطورة اضطرار عدد أكبر من المدارس للعمل طبقً 

 ". التأثیر على األطفال والشباب
 

في المناطق ذات معدالت العدوى العالیة أن   SFOولكن مع ذلك، ینبغي على ریاض األطفال والمدراس ومدارس األنشطة 
وینطبق ھذا األمر على وجھ الخصوص على ریاض األطفال  ا للمستوى األصفر من التدابیر االحترازیة. تخطط للعمل وفقً 

 والتي ستفتح أبوابھا أمام التالمیذ قبل بدء المدارس في وقت الحق من شھر أغسطس / أب.  SFOومدارس األنشطة 
  

مخالطة حالة مصابة بالعدوى  دعاًما من الحجر الصحي عن 18إعفاء صغار السن الذین تقل أعمارھم عن   
 

ھي واحدة من أھم  )  TISK مخطط إن استراتیجیة الفحص والعزل وتتبع العدوى والحجر الصحي (تسمى اختصاًرا
األدوات للسیطرة على الجائحة في النرویج. تؤثر ھذه التدابیر على الكثیر من القطاعات وتطال تبعاتھا األفراد والبلدیات  

 فال وقطاع العمل، ولذلك فمن المھم أن یتم تعدیل التدابیر حتى تتناسب مع وضع العدوى.  والمدارس وریاض األط
 

یتعین على المخالطین غیر المحصنین حسب الالئحة التشریعیة الحالیة االلتزام بالدخول في حجر صحي لمدة عشرة أیام  
بنتیجة سلبیة بعد الیوم   PCR. ویمكن تقصیر مدة الحجر الصحي عند إجراء اختبار بي سي آر إصابةبعد مخالطة حالة 

 السابع.
 



عاًما من واجب الدخول في   18إعفاء األطفال والشباب الذین تقل أعمارھم عن  / أب أغسطس 16سیتم اعتباًرا من تاریخ 
حجر صحي عند مخالطة حالة إصابة، ولكن مع استثناء مخالطة أفراد األسرة أو من في حكمھم من المخالطین اآلخرین عن  

ا إلرشادات إجراء االختبار وفقً قرب للشخص المصاب، على سبیل المثال الحبیب / الحبیبة. ینطبق ھذا االستثناء فقط عند 
البلدیات. إذا لم یتم تنفیذ   ااالختبار الذي ینبغي أن تقوم بھ بروتوكول إجراءالبلدیة. وسیتم إعداد دلیل إرشادي وطني حول 

 االختبار، فیتعین على المخالط االلتزام بواجب الدخول في الحجر الصحي.  بروتوكول إجراء 
 

نتفادى خضوع كثیر من األطفال والشباب للحجر الصحي وتعرضھم لكثیر من تابع وزیر الصحة "یجب علینا أن   −
لعدم تقسیم التالمیذ إلى   نظًراا للمستوى األخضر من التدابیر االحترازیة.  الغیاب عندما تفتح المدارس أبوابھا وفقً 

ا للمستوى األخضر، فمن الضروري إعفاء صغار السن الذین تقل أعمارھم عن  مجموعات صغیرة عند العمل وفقً 
لمدرسة عاًما من واجب الخضوع للحجر الصحي، بحیث ال تؤدي حالة إصابة واحدة لغیاب عدد كبیر وتشغیل ا  18

  . "بطاقة استیعابیة منقوصة
 

یستمر العمل بالقواعد الحالیة المتمثلة في واجب الخضوع سعاًما، ف  18أما بالنسبة لألشخاص الذین تزید أعمارھم عن 
، ولكن تُمنح البلدیات اإلمكانیة في تقدیم استثناءات واستبدال الحجر الصحي  إصابةللحجر الصحي عند مخالطة حالة 

ن باإلمكان إعفاء طالب المدارس الثانویة ممن ھم بالفحص. وینبغي على البلدیات أن تنظر على وجھ الخصوص فیما إذا كا
الحجر الصحي عند مخالطة حالة إصابة.  عاًما ولیسوا محصنین من  18فوق سن   

 
 تعدیالت طفیفة في المرحلة الثالثة

 
  2نُجري بعض التعدیالت الطفیفة في المرحلة الثالثة والتي تدخل حیز التنفیذ اعتباًرا من منتصف لیلة االثنین الموافق 

 أغسطس / أب. 
 

فسات بإمكان األطفال والشباب في الوقت الحالي المشاركة في الفعالیات الریاضیة والثقافیة كالمباریات والمنا •
 عبر المناطق والدوائر الجغرافیة. ونمنح اعتباًرا من اآلن نفس التسھیالت إلى الكبار.  

تظاھرات اجتماعیة لموظفیھا، على على الشركات والمنظمات التي ترغب في إقامة في الوقت الحالي یتعین  •
ھذا األمر  ترتب علىخاصة. وی، أن تلتزم بالقواعد الخاصة بتنظیم الفعالیات الافتتاحیةسبیل المثال اجتماعات 

فیما یخص عدد المشاركین مقارنة بالتجمعات العامة المھنیة. یتم اعتباًرا من اآلن تعریف   رامةقیود أكثر ص
 منظم خارجي. ھذه التظاھرات على أنھا فعالیات عامة، ولكن یُشترط أن یتم تنظیم الفعالیة تحت رعایة 

ا  ذین لدیھمل والدین الیتم منح استثناءات من قیود الدخول لألطفال القصر الذین یسافرون إلى النرویج مع ال •
استثناءات من قیود الدخول ألسباب أخرى غیر شھادة الكورونا. جرى في وقت سابق منح استثناء من قیود 

إعفاء من قیود الدخول بموجب شھادة الكورونا   اذین لدیھملالدخول لألطفال الذین یسافرون مع الوالدین ال 
 ي.  وتستطیع ھذه الفئة دخول النرویج في الوقت الحال

تستوجب الدخول في حجر صحي دون  بحر من بلد مصنفة باللون األخضر إلى بلد  عبارات الركاب التي تُ  •
بشأن  19-اصطحاب ركاب جدد، ال تعتبر وسیلة نقل عام وفقًا لقواعد الالئحة التشریعیة الخاصة بكوفید

توجب الخضوع للحجر اإلعفاء من الحجر الصحي للمسافرین الذین أقاموا لفترات قصیرة في مناطق تس 
 الصحي.  

 
 لن یتم تطبیقھا اآلن   –تعدیالت في المرحلة الرابعة 

 
التعدیالت  ضعلى الرغم من أن الحكومة النرویجیة لن تبدأ في تنفیذ المرحلة الرابعة في الوقت الحالي، فقد تم إقرار بع

وقت سابق. وعلى الرغم من عدم تنفیذ ھذه التعدیالت في الوقت الحالي، إال  في المرحلة الرابعة بخالف ما تم تحدیده في 
 أننا نعلن عنھا اآلن لمنح الفرصة لمن سیتأثرون بھذه التعدیالت للتخطیط لألمور.  

 
جیة إلعادة االفتتاح التدریجي:  ھذه ھي التعدیالت في المرحلة الرابعة من خطة الحكومة النروی  

 الخاصة.  مناسباتشخًصا في الفعالیات وال 500إمكانیة تواجد حتى  •



شخًصا في الفعالیات  500تقسیم الحضور على مجموعات تضم كل واحدة منھا حتى استمرار العمل باشتراط  •
 التي یتم فیھا استخدام شھادات الكورونا. 

سیتم في المرحلة الرابعة زیادة عدد المشاركین في معسكرات األنشطة وغیرھا من العروض الترفیھیة التي  •
 شخًصا.   500شخًصا إلى  300تجمع الكثیر من األفراد وتستمر لعدة أیام من 

 شخًصا.  50حتى  40للمجموعة في ھذا السیاق من  یتم زیادة العدد الُموصى بھ 
  مع االستثناء من متطلباتات الجامعیة والكلیات المھنیة تنظیم تدریس حضوري للطالب بإمكان الجامعات والكلی •

 على المسافة أثناء التدریس. الحفاظ
 
 

 تم إقرار التعدیالت التالیة بالنسبة للفعالیات واألحداث في المرحلة الرابعة:  
لفعالیات التي لدیھا ترخیص بتقدیم منتصف اللیل في ا من  24.00الساعة  / المشاركین إلغاء وقف دخول الزبائن •

 المشروبات الكحولیة. 
إلغاء اشتراط تقدیم المشروبات الكحولیة على الطاوالت. یُشترط عوًضا عن ذلك توفیر أماكن جلوس للجمیع إذا   •

كان سیتم تقدیم المشروبات الكحولیة في فعالیات لدیھا ترخیص تقدیم المشروبات الكحولیة، ولكن لیس في  
 ات التي تستخدم شھادات الكورونا.  الفعالی

 المسافة في الفعالیات التي تستخدم شھادات الكورونا.    متطلباتإلغاء  •
 بالنسبة للمشاركین غیر المحترفین في الفعالیات الثقافیة.  متر الالحفاظ على مسافة متطلبات إلغاء  •
األشخاص المحصنین المرافقین لبعضھم بالقرب من بعضھم البعض   إمكانیة جلوسأن تحدد الالئحة التشریعیة  •

 .  بعد الوصول إلى الفعالیة التي یتم فیھا استخدام مقاعد ثابتة
إلغاء منع جلوس األشخاص في أكثر من نصف المقاعد الثابتة عندما یتعذر الحفاظ على مسافة المتر في جمیع  •

 االتجاھات. 
نفیذ التدابیر الضروریة لتلبیة اشتراطات الحفاظ على المسافة بین المشاركین  سینطبق واجب منظم الفعالیة في ت •

 كل فرد.  لأیضا على الفعالیات العامة التي ال یتم فیھا استخدام أماكن جلوس ثابتة ومخصصة 
 
 


