
تست ،  شخص مصاب با برای تماس ھای نزدیک
می شود  قرنطینگزین جا  

 
ۀ اعضای خانواده و سایر افراد نزدیک بھ شخص مصاب جاگزین قرنطین  تست ھای روزمر

جنوری قابل اعتبار است.  ۲۶مقررات متذکره از نیمۀ شب  در  میگردد. تعدیلروزه  ۱۰  
 

گویل شیرکول میگوید: اکنون عده یی زیاد مردم در قرنطین ھستند. وضعیت  بتی، انقوزیر صحت عامھ و خدمات مرا
  pcrاستفاده از تست ھای  و مقررات ستراتیژی مقررات قرنطین در عفونت باعث نیاز مبرم بھ تنظیم و اولویت بندی

 برویم.زژیم قرنطین بھ رژیم آزمایش ز ا بھ حیث بدیل، عاجل شده است. ما باید بھ طور 
 

قابل تطبیق   ،ماه جنوری قابل اعتبار بوده و بدون با در نظرداشت وضعیت واکسین ۲۶ۀ شب تعدیل این مقررات از نیم
 است.

 مقررات بھ طور ذیل است: 

: شوندروزه شده  ۱۰قرنطین گزین موارد ذیل میتواند جا  

بعدز از تماس نزدیک   روز ۵برای مدت  ،تست ھای روزمره اعضای فامیل و سایر نزدیکان شخص مصاب •
 ا شخص مصاب.ب

شخص مصاب کھ نمیتوانند از شخص مصاب در حالت انزوا فاصلھ  نزدیک   گردی اعضای خانواده و اقارب •
در حال  روز  ۶( تست کنند روز ۱۱مدت برای   و ھر روز ،خود را بھ جای قرنطیند. آنھا میتوانند نبگیر 
 روز بعد از انزوا). این امر در مورد اطفال نیز صدق میکند. ۵و  انزوا

در اماکن عمومی استفاده کنند و برای  از ماسک اشخاص مذکور عالوه بر آزمایش اً توصیھ میگردد کھ ضمن •
استفاده از ماسک برای اطفال   ۀگردھمایی ھا اجتناب ورزند. توصیاز اشتراک در مراسم و  روز ۱۰مدت 

سال کھ بھ اساس دالیل صحی و یا   ۱۲. ھمچنان متعلمین باالتر از سن نمیباشدسال قابل تطبیق  ۱۲زیر سن 
 .  می باشندگر از استفاده کردن ماسک معاف شده اند نیز از این امر مستثنی دی

 در جریان این مدت متوجھ عالیم باشید. •
 را تست نموده و در خانھ بمانید.در صورت بروز عالیم خود  •

برای  رژیم آزمایش ، یعنی مقررات جدید برای اشخاصی کھ در قرنطین بھ سر میبرند از تاریخ انفاذ قابل تطبیق است
شند. آنھا در قرنطین با روز ۱۰آنھا نیز قابل اعتبار است. اشخاصی کھ از رژیم آزمایش پیروی نمیکنند باید برای مدت 

از قرنطین  ،گرفتھ باشدروز بعد از تماس آخری با شخص مصاب صورت  ۷می توانند با ارائھ نتیجھ تست منفی کھ 
 خارج شوند. 

 



شفا یافتھ باشند از قرنطین معاف می باشند. عالوه بر این، معافیت اشخاصی   ۱۹-اشخاصی کھ در سھ ماه آخر از کووید
گردد. یاتی در جامعھ دارند تمدید میف مھم و حیکھ وظا  

 

، با افزایش عفونت قابل انتظار و گرو امور مھم دیمراقبتی ، خدمات صحی ۀت عامھ میگوید: برای عرض حوزیر ص
گر ویروس کمتر  ، اومیکرون نسبت بھ انواع دی ضروری است. نظر بھ معلومات در دست داشتھاین تعدیالت کامالً 

شود.  جاگزین قرنطین آزمایش می تواند میگردد کھ بھ ھمین دلیلباعث مریضی شدید   

 نیاز بھ آزمایش ھا 

، نیاز شدید  گویدبھ اساس تعدیالت جدید و افزایش شدید مبتالیان، نیاز بھ تست ھا بیشتر می شود. وزیر صحت عامھ می

استفاده از تست ھای خودی را بھ   بندی اولویت توصیھ ھای بھ تست ھای خودی در آینده می تواند نیاز تغییرات در

توصیھ ھا را برای شاروالی   برای اولویت بندی تست ھا انستیتوت صحت عامھ و ریاست صحت عامھ وجود بیاورد.

دریافت تست ھای بیشتر را آغاز کند. ۀخواستھ ام تا پروس عامھ ھا تھیھ و ابالغ مینماید. من از ریاست صحت  

گان است  تست ھا رای  

دریافت    را تست ھای و آلھ ھا تست بھ اندازۀ کافی ماه جنوری حکومت اعالن کرد کھ زمانی کھ شاروالی ۱۳بھ تاریخ 
گزین قرنطین عفونت میشود. کنند و برای توزیع این تست ھا سیستم منظم را ایجاد نماید، تست ھای خودی روزمره جا

بھ   از آن تست ھایی کھگی کامل داشتھ باشند. جنوری آماده  ۲۶الی تاریخ  باید برای شاروالی ھا گفتھ شده بود کھ
گان رایگان توزیع میگردد. برای استفاده کننده از طرف شاروالی ھا ، استفاده میشود  شدن عوض قرنطین  

 

تست ھای مورد نیاز خود را دریافت   بھ خاطر نرسیدن تست ھا بھ کشوروزیر صحت عامھ می افزاید: چندین شاروالی 
. با ندمیدھند کھ آنھا برای آغاز این کار آماده گی و نیاز مبرم دار عیگر اطالنکرده است. در حالی کھ شاروالی ھای د

و   PCRتغییر توصیھ ھای تست ، استفاده از تست ھای خودی ویتموجودیت توصیھ ھای روشن در مورد حق اول

 دریافت تست ھای خودی مورد نیاز، بھ نظر من میتوانیم تعدیالت پیشنھاد شده را در عمل پیاده کنیم. 

شخص مصاب  با  سایر تماس ھای نزدیکعدم قرنطین شدن   

گردیده  جنوری لغو  ۱۳دیکان شخص مصاب نیستند، از تاریخ زقرنطین عفونت برای اشخاصی کھ عضو فامیل و یا ن

روز بعد از آخرین تماس با شخص مصاب خود را تست کنند  ۵و  ۳بود. برای اشخاص فوق الذکر توصیھ میشود کھ 

د. نو خود را تست کن ندروز متوجھ عالیم باشند. در صورت بروز عالیم باید در خانھ بمان ۱۰و در جریان   

 

 را در اینجا بخوانید  TISKمعلومات در مورد تعدیالت ستراتیژی 

 

https://www.regjeringen.no/en/aktuelt/changes-to-the-tisk-strategy/id2895499/


 اولویت بندی تست ھا:

اشخاص دارای عالیم . ۱  

تست در مواجھ شناختھ شده  .۲  

گر بھ عوض قرنطین شدن اعضای خانواده و نزدیکان دیالف: تست بھ عوض قرنطین برای   

 ب: سایر تماس ھا 

دیگر جمعی بھ اساس ارزیابی ھای وقایوی . آزمایش ھای ۳  

 الف: تست اشخاص دارای وظایف مھم و حیاتی در جامعھ (شامل کارمندان امور صحی) 

 ب: تست ھای منظم 

  
 ۀ مطبوعاتی: لغو الزمامات فعلی قرنطین ورود اعالمی  •

: تعدیالت جدید برای اشخاصی کھ در قرنطین بھ سر میبرند نیز قابل اعتبار است.   ۲۵/۱  
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