
 مصاب شخص لیحل االختبار محل الحجر الصحي للمخالطین 
 

  . یسريمن في حكمھمأیام باختبار یومي ألفراد األسرة و 10 تھمدواستبدال الحجر الصحي كن یم
 كانون الثاني. /ینایر  26 ةمن منتصف لیل في الالئحة التشریعیة اعتباراً  عدیلالت
 

إن ھناك الكثیر من األشخاص الذي یخضعون للحجر  ل یركوش فیلد غالصحة وخدمات الرعایة إن ة وزیر قالت   -
تعدیالت على كل من األولویات والقواعد    لتنفیذ. أدى وضع العدوى إلى حاجة ماسة الصحي في الوقت الحالي

راكز إجراء اختبار بي  استخدام الطاقة االستیعابیة لموالحجر الصحي   قوانیناالختبار، والخاصة باستراتیجیة 
 .إلى نظام اختبار كبدیل للحجر الصحيالسریع  . من الضروري التحول PCRسي آر 

 

، ویسري بغض النظر عن  كانون الثاني  /ینایر 26ة من منتصف لیل  في الالئحة التشریعیة اعتباراً یسري التغییر 
 .حالة اللقاح

 
 :كما یلي  القواعد ستكون

 :أیام بما یلي 10 تھمدویمكن استبدال الحجر الصحي  

من في فراد األسرة و للمصاب بالنسبة أل مخالطةبعد آخر   أیام  5یومي لمدة بشكل ختبار جراء ا إ •

 .حكمھم 

عن الشخص  حفاظ على مسافة آمنةالذین ال یستطیعون ال  من في حكمھم یمكن ألفراد األسرة و •

أیام خالل فترة   6( یوًما  11المصاب خالل فترة العزل استبدال الحجر الصحي باختبار یومي لمدة 

ً  على األطفال األمرھذا أیام بعد ذلك). ینطبق  5عزل الشخص المصاب +   .أیضا

معات وتجنب التج یةالداخلة عامالكن اماألفي  الكمامات ، یوصى بارتداءرباإلضافة إلى نظام االختبا •

على األطفال   الكمامات. ال تنطبق التوصیة بارتداء  مخالطةأیام بعد ال 10الكبیرة والمناسبات لمدة  

عاًما عندما  12المدارس الذین تزید أعمارھم عن  عاًما، وأطفال 12الذین تقل أعمارھم عن  

 .ألسباب طبیة أو غیرھا الكماماتیكونون في المدرسة والذین ال یمكنھم ارتداء 

 .خالل الفترة بأكملھاقد تظھر أعراض نتباه ومتابعة أي اال •

 .بارت خفي المنزل وإجراء اال اءبقلا یتوجب في حالة ظھور أعراض،   •

  مما. آنذاكدخولھا حیز التنفیذ أیًضا على أولئك الموجودین في الحجر الصحي  من   ابدءً ستنطبق القواعد الجدیدة 

الحجر   دخولاألشخاص الذین ال یتبعون نظام االختبار   علىیجب  یعني أن نظام االختبار ینطبق علیھم أیًضا.

أیام   7 النتیجة بعد مرور  الحجر الصحي في حالة إجراء اختبار سلبي نھاءإانیة إمكأیام، مع  10الصحي لمدة 

 . مخالطة للمصابآخر  على



الخاص   ة من الحجر الصحيخیرفي األشھر الثالثة األ 19-یُعفى األشخاص الذین أصیبوا بفیروس كوفید 

األفراد في  على ثالاالستثناءات الخاصة التي تنطبق على سبیل المتستمر  . باإلضافة إلى ذلك  بمخالطة مصاب

 .مھمة كما ھيالوظائف المجتمعیة ال

من خدمات   مالئم للغایة للتمكن من الحفاظ على مستوى   اً ضروری  عدیُ التعدیل ن ھذا  أوأضافت شیركول  -

الزیادة المتوقعة في العدوى. من المناسب  استمرار  الرعایة الصحیة وغیرھا من الوظائف المجتمعیة الھامة مع 

أومیكرون یسبب  متغیر بأن المتوفرة لدینا والتي تفید  معرفة بناًء على الأیًضا استبدال الحجر الصحي باالختبار، 

 سابقة. رات الفیروسیة الغی مرًضا أقل خطورة من المت

 
 الحاجة لالختبارات 

 ، وبسبب الزیادة الحادة في عدد المصابین. عدیلستزداد الحاجة اإلجمالیة لالختبارات الذاتیة نتیجة لھذا الت

، قد تكون ھناك حاجة  القریب حاجة كبیرة لالختبارات الذاتیة في المستقبل   ھ تزامناً مع وجودنإوقالت شیركول  -

بھا الستخدام االختبارات الذاتیة، بحیث یكون لھا أكبر تأثیر   ىوصالمُ  األولویات  ما یخصفی عدیالتإلجراء ت

بشأن    توصیاتلصحة والمعھد الوطني للصحة العامة اضد انتشار العدوى في المجتمع. أعدت مدیریة ممكن 

یة الصحة أن تبدأ  . لقد طلبت أیًضا من مدیربھا لبلدیاتا تحدید أولویات االختبارات للبلدیات، والتي سیتم إبالغ 

 .من االختبارات الذاتیة مزید عملیة شراء ال

 

 اختبارات مجانیة 

أفراد األسرة   مخالطة مصاب منأنھ سیتم استبدال الحجر الصحي ل كانون الثاني / ینایر 13أعلنت الحكومة في 

خاص  ذاتیة ونظام الختبارات عدد كاف من االلدى البلدیات   توفریومي عندما ی إجراء اختبار ب من في حكمھم و

. یجب أن تقدم البلدیة  كانون الثاني /ینایر 26بحلول لھذا األمر  البلدیات بأن تكون جاھزة  بالغ لتسلیم. تم إبا

 . يمجانبشكل  لمخالطة مصاباالختبارات الذاتیة المستخدمة لتحل محل الحجر الصحي 

ت  ختباراال على ا حصللم تالعدید من البلدیات  انغفیلد شیركول أن الصحة وخدمات الرعایة  ة وزیر ذكرتكما  -

حاجة  في بأنھا جاھزة وفي الوقت نفسھ أفادت العدید من البلدیات كما للبالد. تأخر تسلیم الشحنات  بسبب  ةمتوقعال

ضحة حول أولویات استخدام  الوا   توصیاتإلى نظام اختبار كبدیل للحجر الصحي. إلى جانب ال  لتحولل ماسة

لمزید من  ا، واقتناء رآبس سي    PCRبشأن استخدام اختبارات   عدلةاالختبارات الذاتیة والتوصیات الم

 ت المقترحة على الفور. عدیالاالختبارات الذاتیة، أعتقد أن ھذا یوفر أساًسا جیًدا لتنفیذ الت



 صحي للمخالطین اآلخرین الحجر ال یتوجب دخول ال

  ن في حكمھم للمخالطین المقربین من غیر أفراد األسرة أو مشخص مصاب  عند مخالطةالحجر الصحي  الغاءتم  

،  المصاب  على مخالطةأیام  5و 3 مرور الختبار بعدا إجراءنصح األشخاص ب. یُ كانون الثاني/ینایر 13في 

  ى الشخصظھور أعراض یجب علأیام. في حالة  10لمدة قد تظھر أعراض أي مالحظة باالنتباه وویوصى 

 .بارت اخالبقاء في المنزل وإجراء 

 TISKت في استراتیجیة عدیال• اقرأ المزید حول الت

 

 :تترتیب األولویة لالختبارا

 أعراض  ذین لدیھم . األشخاص ال1

 للعدوى  . اختبار عند التعرض المعروف2

 ومن في حكمھم اختبار بدالً من الحجر الصحي ألفراد األسرة إجراء  -أ

 خرین المخالطین المقربین اآل –ب 

 لمكافحة العدوى   ختصتقییم م ناًء على. فحوصات أخرى ب 3

 (بما في ذلك العاملین الصحیین)  حساسةاختبار األشخاص الذین یؤدون وظائف مجتمعیة  -أ

 االختبار الدوري -ب 

  

 عند دخول البالد  لحجر الصحيالحالة لمتطلبات ال لغاءالبیان الصحفي: تم إ أقرا• 

 

إضافة صیاغة مفادھا أن القواعد الجدیدة ستنطبق منذ دخولھا حیز التنفیذ أیًضا على  تم :  ینایر/كانون الثاني 25
 آنذاك. أولئك الموجودین في الحجر الصحي 

https://www.regjeringen.no/en/aktuelt/changes-to-the-tisk-strategy/id2895499/
https://www.regjeringen.no/en/aktuelt/changes-to-the-tisk-strategy/id2895499/
https://www.regjeringen.no/en/aktuelt/removal-of-current-travel-quarantine-requirements/id2898322/

