بتفش العدوی ،مع بعض
مواصلة العمل بإجراءات فوللو الشمالیة و إجراءات هالدن الخاصة
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 حالة العدوی معقدة وتتطور برسعة .يتم باستمرار العثور عىل حاالتلمتغيات ال ر
ر
كبي ،كما يقول وزير
انتقال العدوی إىل العديد من
المصابي لیس معروفا .لذلك ،تستمر اإلجراءات إىل حد ر
ر
الصحة وخدمات الرعاية بنت هوي .Bent Høie
كبية  ،وذلك من خالل العمل واألطفال والشباب الذین یشارکون ف األنشطة
تتمي منطقة أوسلو بحركة داخلية ر
ر
المدرسية ر
واليفيهية واإلكثار من استخدام وسائل النقل العام .هذا يزيد من خطر انتشار العدوى.

تخفیف اإلجراءات يف فوللو الشمالیة  Nordre Folloو أوص Ås
ر
البلدیتي من الحلقة
هاتي
ف
ر
بلدیت فوللو الشمالیة وأوص لديهم اآلن سيطرة جيدة عىل حالة العدوى ،ولذلك يتم نقل ر
 1إىل الحلقة .2
ً
اعتبارا من  11شباط /رفياير یمکن لفوللو الشمالیة و أوص ،من ربي أمور أخرى  ،فتح مراكز
 هذا يعت أنەً
هاتي البلدي رتي .كما لم يعد ممنوعا تنظیم الفعالیات و األحداث،
اللياقة البدنية لألشخاص الذين يعيشون ف ر
يقول هوي .Høie
شاركت جميع البلديات المتأثرة ف  8شباط  /رفياير ف االجتماع الذي ضم حاکم الوالية ف أوسلو وفيكن ،والمعهد
التدابي المرغوب بە ف
الوطت للصحة العامة ومديرية الصحة اليويجية ،وقدمت البلدیات مداخالت بشأن مستوى
ر
بلدياتها.
ترسي القواعد التالیة اعتبارا من  11شباط /رفياير إىل  17شباط /رفياير :2021
الحلقة ( 1مستوى اإلجراءات  :Cمستوى لإلجراءات مرتفع إىل حد ما)
أوسلو  ،هالدن  ،ساربسبورغ.
لقد عانت أوسلو بمرور الوقت من ضغط عدوى مرتفع وستظل عند مستوى اإلجراءات  .Cوستظل هالدن
ً
أيضا عند مستوى اإلجراء هذاً ،
قصي منذ اندالع العدوی ف هالدن ولم تتوضح بعد حالة
وساربسبورغ
نظرا ألنه مر وقت ر
ً
العدوى هناك تماما.
ا
الحلقة ( 2مستوى اإلجراءات  :Dمستوى لإلجراءات مرتفع قليل)
فولو الشمالیة  ،Nordre Folloأوص  ،Åsأسکر  ،Askerباروم ،Bærumأوستفولد الوسط ،Indre Østfold
فالر  ،Hvalerفردریکستاد  ،Fredrikstadموص  ،Mossراکیستاد  ،Rakkestadروض  ،Rådeشیبتفت

ر
لیلیسيوم  ،Lillestrømلونر  ،Lunnerلورنسکوغ  ،Lørenskogرالینغن ،Rælingen
 ،Skiptvetفولر ،Våler
نیتیدال .Nittedal
هاتي البلدي رتي من الحلقة  1إىل الحلقة .2
ر
تعتي حالة العدوى تحت السيطرة ف فوللو الشمالیة وأوص .لذلك تم نقل ر
لن تكون البلديات التالية بعد اآلن ً
التدابي الوطنية المعززة:
جزءا من مخطط
ر
فیستت .Vestby
اینیباك  ،Enebakkنیسوضن  ،Nesoddenفروغن ،Frogn
ر
عانت العديد من البلديات المحيطة بمرور الوقت من ضغط العدوى المنخفض ،وه نفسها تخت ري قدرة استیعابیة
ا
لتدابي مكافحة العدوى .لذلك تم حذف هذه البلديات من اللوائح ويمكنها بدل من
جيدة عىل تتبع العدوى وامتثال عال
ر
ذلك اتخاذ قرارات محلية معززة إذا لزم األمر.

المزيد عن الحلقة  1والحلقة 2
ر
يمكن للحكومة أن تقرر اإلجراءات الت سيتم تنفيذها ف بلدية ما والبلديات المحيطة عندما يكون من الضوري تنفيذ
التدابي برسعة وبطريقة منسقة لمواجهة انتشار العدوى.
ر
الت تفشت فیها العدوی والبلديات ذات الصلة بتفش العدوی أو ر
"بلديات الحلقة  ''1ه البلدية ر
كبي
الت لديها اتصال ر
بالبلدية ر
الت تفشت فیها العدوی.
ً
الت تقع ف المنطقة الطرفية من "بلديات الحلقة  ، "1ر
"بلديات الحلقة  "2ه البلديات ر
والت تحتاج أيضا إىل تنفيذ
التدابي برسعة نتيجة لتفش العدوی.
ر
الحلقة  1والحلقة  2ه مؤشات جغرافية فقط .يعتمد مستوى اإلجراء المختار للحلقة  1والحلقة  2عىل شدة التفش.
هناك أربعة مستويات لإلجراءات يمكن استخدامها .هذه ه ( Aمستوى عال بشكل خاص لإلجراءات) و ( Bمستوى
عال لإلجراءات) و ( Cمستوى عال إىل حد ما لإلجراءات) و ( Dمستوى مرتفع إىل حد ما لإلجراءات).

