
عملی نمیشود  اکنونۀ چهارم بازگشایی مرحل  
 

به علت عدم اطمینان در مورد ویروس کرونای نوع دلتا و افزایش شیوع عفونت در ناروی و سایر کشور های  

آیا می   تصمیم در مورد این کهنشود.  وارد مرحلۀ چهارم بازگشایی کنوناگرفته است که جهان، حکومت تصمیم 

. گرفته خواهد شدست ماه اگ طاستوانیم به مرحلۀ چهارم بازگشایی برویم در او  

 
ریاست صحت عامه و انستیتوت صحت عامه به حکومت توصیه می کند که مرحلۀ چهارم بازگشایی برای مدت دو هفته  

.انداخته شودبه تعویق   

 

 به دلیلنگرانی ها  است. اتمه نیافته خهنوز تا پاندمی کرونا  گوید: ، بنت هویه می وزیر صحت عامه و خدمات مراقبتی -

در کشور هایی که دارای پوشش   ان، همچنجود دارد نوع دلتای ویروس در بسیاری از کشور های اروپایی گسترش

  شیوع و گسترش تاثیرات ناشی ازمشخص نیست که . یا و هالندمانند بریتانناروی هستند،  واکسیناسیون نسبت به باالتر

گرفته است تا از توصیه های ریاست صحت ومت تصمیم ، حکبنا بر این. در ناروی چگونه خواهد بودویروس نوع دلتا 

.شودبازگشایی نوارد مرحله چهارم   حاال و نمودهپیروی عامه و انستیتوت صحت عامه   
 
 

به این نوع ویروس در  مبتال ، شیوع نوع ویروس کرونای دلتا در ناروی بیشتر شده است و تعداد افراددر جریان تابستان

 جهانبه اساس تحوالت روز های آخر در ناروی و حال افزایش است. انستیتوت صحت عامه خاطر نشان می سازد که 

 باید برنامه بازگشایی به تعویق بیفتد.
 

عادی روزمره در مکاتبزنده گی    
تا  گرددکه شرایط آن فراهم . حاال خیلی مهم است  از اولویت های حکومت بوده است پاندمی اطفال و جواناندر جریان 

وضعیت شیوع ویروس تحت   باید کار برای انجام دادن اینمکاتب بتوانند با سطح سبز تدابیر و اقدامات باز شوند. 

 کنترول باشد.  

 

  روزمره در مکاتب اطفال و جوانان بعد از تعطیالت تابستانی کهسعی نماییم گوید: ما باید تا حد امکان بنت هویه می  -

که تعداد زیاد مکاتب با سطح زرد و یا سرخ تدابیر و    می شود باعث  بازگشایی بیشتر داشته باشند. یک زنده گی عادی

 .که این تاثیر منفی باالی اطفال و نوجوانان خواهد داشت ،اقدامات باز شوند

 

تدابیر  سطح زرد وضع نمودن در مناطق دارای سطح بلند شیوع ویروس برای SFOکودکستان ها، مکاتب و   بایدفعالا  

ا برنامه ریزی کنند، خصوص و اقدامات  مکاتب  آغاز می شوند.  قبل ازاگست در ماه که هایی  SFOکودکستان ها و ا

 
 

سال از قرنطین معاف می شوند  ۱۸جوانان زیر سن   

ابزار یکی از پاندمی کرونا در ناروی برای کنترول   )تست، انزوا، ردیابی منبع عفونت و قرنطین( TISKستراتیژی 

گی کاری  باالی تعداد زیاد مردم، شاروالی ها، مکاتب، کودکستان ها و زنده  مذکور بو ده است. تدابیر و اقدامات مهم 

 .گرددتنظیم ، سطح تدابیر و اقدامات باید به اساس وضعیت عفونت د. بنا بر اینمردم تاثیر گزار می باش

 
روز   ۱۰باشند باید برای مدت  داشته تماس نزدیک مصؤنی که با افراد مصابغیر مقررات فعلی، اشخاص به اساس

 شود.  مدت قرنطین کوتاه روز هفتم بعد از PCRبا ارائه تست منفی ممکن است  قرنطین شوند.

 
، به استثنای اعضای خانواده و یا نیستندقرنطین شدن  مکلف بهسال  ۱۸، اطفال و نوجوانان زیر سن گستماه ا ۱۶از 

مصاب. این استنثنا در صورت قابل اعتبار است که تست مطابق با دستورالعمل های شاروالی مربوطه نزدیکان شخص 

  تکمیل نکردن  در صورتملی آماده خواهد شد.  ودیک رهنم چگونگی شرایط آزمایش در شاروالی هابرای  انجام شود.

. شدن استمکلف به قرنطین  مذکور شرایط تست شخص  

 



که تعداد زیاد  جلوگیری کنیم بنت هویه می گوید: زمانیکه مکاتب با سطح سبز تدابیر و اقدامات باز می شوند ما باید -

ها تقسیم   پگرو به متعلمین تدابیر و اقدامات شوند. چون در سطح سبزنغیرحاضر  نشد قرنطین به علت اطفال و جوانان

عفونت منجر به غیرحاضری  مواردهمه سال از قرنطین معاف باشند تا  ۱۸ الزم است که افراد زیر سننمیشوند،  بندی

د. نگردهای مکاتب نمتعلمین و کاهش فعالیت   

 

در می شود ولی به شاروالی ها فرصت  داده می شود تا  ظحف سال ۱۸برای افراد باالتر از سن  مقررات فعلی قرنطین

  نیکه آیا متعلم  ارزیابی کنندکنند. شاروالی ها باید  استفادهتست  ازقرنطین  به عوض و ت را وضع  أبعضی موارد استثنا

ف شوند و یا خیر. مکلفیت قرنطین شدن معااز  لیسه ها سال ۱۸باالتر از سن  غیر مصؤن  

 
 

گشایی تغییرات جزئی در مرحله سوم باز  
 

گست قابل ا ماه۲ ،تغییرات مذکور از نیمه شب دوشبنه .صورت میگیرد برخی تغییرات جزئی گشاییدر مرحله سوم باز

است. تطبیق  

در   ورزشی و کلتوری مانند مسابقات وگردهمایی های ورزشی مراسم طفال و نوجوانان می توانند درفعالً ا •

 . مستفید می شونداین فرصت از . حاال بزرگساالن نیز اشتراک کنند مناطق تمام
مکلف به ، کنندمی مختلف را برگزار  یها یشرکت ها و سازمان هایی که برای کارمندان خود گردهمای •

گان در این  راک کننده تتعداد اش یعنی ؛می باشند گردهمایی های خصوصیمحافل و برای  مقررات  رعایت

 مراسم و گردهمایی چنینمحدود می باشد.  نسبت به محافل و گردهمایی های حرفوی محافل و گردهمایینوع 

 می شوند. محسوبرسمی مراسم به حیث  کنونا ها
دلیل   بدون)گر به اساس دالیل دی آنهاوالدین اطفال خردسالی که با والدین خود به ناروی سفر می کنند و  •

، اطفال مذکور نیز از محدودیت های ورود معاف باشنداز محدودیت های ورود  (داشتن کارت واکسین کرونا

، به اساس داشتن کارت واکسین کرونا از محدودیت های ورود معاف می باشندوالدینی که معاف می باشند. 

 نیز از محدودیت های ورود معاف بوده و می توانند به ناروی سفر کنند. اطفال آنها
کشتی های مسافربری که از یک کشور سبز به یک کشور دارای مکلفیت  ، ۱۹-به اساس مقررات کووید •

شوند، این وسایط باید ترانسپورت عامه  سوارتی ها در کشقرنطین سفر می کنند، بدون این که مسافرین جدید 

 از قرنطین ورود مستنثنی نمیباشند.ند و محسوب نشو

 

 

عملی نمیشونداکنون  که ۀ چهارم بازگشاییتغییرات در مرحل  

ت  صوردر مرحله مذکور  اما برخی تغییرات جزئی اگر چه حکومت مرحله چهارم بازگشایی را اکنون آغاز نمیکند

ثر أ برای اشخاصی که از این تغییرات مت ذکورم معلومات ولی یگیردصورت نماگر چه این تغییرات فعالً . می گیرد

می باشد. ،می شوند  
 

بازگشایی:تدریجی تغییرات در مرحلۀ چهارم برنامه   

 د. نحضور داشته باشمراسم و گردهمایی های خصوصی  د درننفر می توان ۵۰۰الی  •
افراد   پ بندیگرو، میگیرددر مراسم و گردهمایی های که در آنها از کارت واکسین کرونا استفاده صورت  •

 . ینفر ۵۰۰پ های الی  گرودر 
در    و دیگر فعالیت های اوقات فراغت که افراد زیاد ها گاهاردوگان در ه تعداد شرکت کنند ، چهارم ۀدر مرحل •

. اندازه  نفر افزایش می یابد ۵۰۰نفر به  ۳۰۰، از پیدا می کنددوام برای چندین روز  ومی شوند جمع  آنها

 نفر افزایش می یابد. ۵۰ به  ۴۰پ های توصیه شده در این زمینه از گرو

ممکن است ولی در جریان   حضور فزیکی در پوهنتون ها، مؤسسات تعلیمات متوسط و مکاتب حرفوی •

 گردد.تدریس باید فاصله رعایت 

 

 

 



است:رات ذیل در نظر گرفته شده یبرای مراسم و گردهمایی ها تغیدر مرحله چهارم بازگشایی   

اجازه   برای اشخاص شب نیز ۱۲بعد از ساعت  ، به فروش می رسددر آنها مشروبات الکولی مراسمی که در  •

 دخول داده می شود. 
دیگر الزم نیست که مشروبات الکولی برای اشخاص در جاهای نشستن آنها سرویس شود ولی تمام اشخاص   •

از کارت واکسین کرونا استفاده مراسمی که در آنها ، به استثنای باید برای نشستن جاهای مشخص داشته باشند

 میگرد. صورت 
 رد. ی لغو مکلفیت رعایت فاصله در مراسمی که در آنها از کارت واکسین کرونا استفاده صورت میگ  •
 مراسم فرهنگی  در  غیر حرفوی اجرا کننده گانمتر برای   ۱لغو رعایت فاصله  •
از پ می توانند بعد گرو، افراد مصؤن یک ی گیردصورت م تفاددر صورتیکه از چوکی های ثابت اس •

 . نزدیک بنیشینندرسیدن به محل مراسم با هم 
از چوکی     در صد ۵۰ ازممکن نباشد، ممنوعنیت نشستن افراد در بیش متر  ۱در صورتیکه حفظ فاصله  •

 های ثابت لغو می شود.
هایی که در آنها برای اشتراک کننده گان گزار کننده گان محافل و گردهمایی ها مکلف هستند که در برنامه بر •

 برای رعایت فاصله اقدامات الزم را اتخاذ نمایند.باید ، جاهای مشخص نشستن موجود نباشد
 

 


