
 

 

ي العدوی هالدنإجراءات  و الشمالیة  فوللو  إجراءاتالعمل ب مواصلة
  بعض مع ،الخاصة بتفش 

 االستثناءات 

 

ات من  المزيد  عل  العثور  باستمرار  ويتم ، معقدة  العدوى حالة وس متغير   حد  إىل تستمر س لذلك،. المعدية الفير

ي أتخذت  العدوى انتشار  من الحد  تدابير  كبير 
ي  يتعلق فيما الت 

ي  بتفش 
 
  و  Nordre Folloالشمالیة  و لفولالعدوی ف

ي فوللو الشمالیة نقل يتم. Halden هالدن
یتم تخفیف وس  ، 2 الحلقة  إىل 1 الحلقة من Ås أوص  و   بلدیت 

ي 
 
ء ف ي

  و  Frogn وفروغن  Enebakk بلدیات اینیباك استبعاد کذلك   تمی. هاتیر  البلدیتیر    اإلجراءات بعض الش 

ي  Nesoddenنیسوضن   . معززةال وطنيةال تدابير ال مخطط  من Vestbyوفیستت 

 

 

ات حاالت  عىل العثور  باستمرار  يتم. برسعة  وتتطور  معقدة دویعال حالة - وس ال لمتغير  مسار و األکير عدوی  فير
،  حد  إىل  اإلجراءات تستمر   لذلك،. لیس معروفا   المصابير   من  العديد  إىلالعدوی  الانتق   وزير  يقول  كما   كبير

 .Bent Høie هوي  بنت الرعاية وخدمات الصحة

 

ة  داخلية بحركة أوسلو  منطقة  تتمير     الذین یشارکون  والشباب واألطفال العمل خالل منوذلك  ، كبير
  األنشطة ف 

فيهية المدرسية  . العدوى  انتشار  خطر  من يزيد  هذا . العام النقل وسائل استخدام من واإلكثار  والير

 

 

ي  اإلجراءات تخفیف
 
 Åsأوص  و  Nordre Follo فوللو الشمالیة ف

  
  فوللو الشمالیة وأوص ف 

  الحلقة من هاتير  البلدیتير   نقل  يتملذلك  و  العدوى، حالة  عىل جيدة  سيطرة اآلن لديهم   بلدیتر

 . 2 الحلقة إىل 1

 

   هذا  -
اير شباط/  11 من اعتباًرا ە أن يعت   مراكز  فتح ، أخرى  أمور  بير   من ،فوللو الشمالیة و أوصیمکن ل فير

   يعيشون  الذين لألشخاص البدنية للياقةا
،  األحداث تنظیم الفعالیات و   ممنوًعا  يعد  لم  كما .  تير  البلدي هاتير   ف 

 .Høieهوي  يقول

 

    المتأثرة  البلديات جميع  شاركت
اير /  شباط 8 ف     فير

   الوالية حاکم الذي ضم  جتماع اال  ف 
  والمعهد  وفيكن،  أوسلو  ف 

  
ويجية، الصحة ومديرية العامة للصحة  الوطت    التدابير المرغوب بە  مستوى بشأن خالتامد البلدیات وقدمت  الي 

  ف 
 . تها ابلدي

 

اير شباط/  11  منالتالیة اعتبارا  القواعد  ترسي اير شباط/  17 إىل  فير  : 2021 فير
 
 

 ( ما حد  إىل مرتفع لإلجراءات مستوى: C  اإلجراءات  مستوى) 1 الحلقة

 . ساربسبورغ ، هالدن ، أوسلو 

 

 هالدن ظلت وس. C  اإلجراءات مستوى عند   وستظل مرتفع عدوى ضغط من الوقت بمرور   أوسلو  عانتلقد 

ا غ وساربسبور 
ً
   العدوی اندالع منذ  قصير   وقتمر   ألنه نظًرا  هذا،  اإلجراء مستوى عند  أيض

  حالةبعد   توضحت  ولم هالدن ف 

 . تماًما  هناك العدوى

  مرتفع لإلجراءات  مستوى: D  اإلجراءات  مستوى) 2 الحلقة
ا
 (قليل

 ،Indre Østfold أوستفولد الوسط ،Bærum باروم ،Asker أسکر  ،Ås أوص ،Nordre Folloفولو الشمالیة 

   ،Rakkestad راکیستاد  ،Moss موص ،Fredrikstad فردریکستاد  ،Hvaler فالر 
 شیبتفت ،Råde روض 



 

 

Skiptvet،  فولر Våler، وم   ،Rælingenرالینغن  ،Lørenskog لورنسکوغ  ،Lunner لونر  ،Lillestrøm لیلیسير

 . Nittedal نیتیدال

 

   السيطرة تحت العدوى حالة تعتير 
 . 2 الحلقة إىل 1 الحلقة من تير  البلدي هاتير   نقل تم  لذلك.  فوللو الشمالیة وأوص ف 

 

 : المعززة  الوطنية التدابير  مخطط  من  جزًءا  بعد اآلن التالية البلديات تكون لن

 .Vestby فیستتر   ، Frogn فروغن ، Nesodden  نیسوضن ، Enebakkاینیباك 

 
استیعابیة  قدرة  ير تخ ت نفسها ه   و  ،المنخفض العدوى ضغط من الوقت  بمرور  المحيطة البلديات من العديد  عانت
   ويمكنها  اللوائح من  البلديات هذه  حذف تم  لذلك. العدوى مكافحة لتدابير  عال  وامتثال  العدوى تتبع  عىل جيدة

ا
  من بدل

 . األمر  لزم إذا   معززة محلية قرارات  اتخاذ  ذلك

 

 

 2  والحلقة  1 الحلقة عن المزيد 

   اإلجراءات تقرر  أن للحكومة  يمكن
    تنفيذها  سيتم التر

وري من يكون عندما  المحيطة والبلديات ما  بلدية  ف    تنفيذ   الض 
 . العدوى انتشار  لمواجهة  منسقة وبطريقة برسعة  التدابير 

 

  تفشت فیها ة بلديال ه  '' 1 الحلقة بلديات"
  العدوی صلةال ذات بلدياتال و  العدوی التر

   أو  بتفش 
  كبير   اتصال لديها  التر

  تفشت فیها العدوی لديةالبب
 . التر

 

   البلديات ه  " 2 الحلقة بلديات"
   تقع التر

   ، " 1 الحلقة بلديات" من  الطرفية المنطقة ف 
ا  تحتاج  والتر

ً
  تنفيذ  إىل  أيض

   نتيجة برسعة  التدابير 
 . العدوی لتفش 

 

ات ه    2 والحلقة 1 الحلقة    شدة عىل 2 والحلقة 1 للحلقة المختار  اإلجراء مستوى  يعتمد . فقط جغرافية مؤش 
.  التفش 

 مستوى) B و ( لإلجراءات خاص بشكل عال   مستوى)  A ه    هذه. استخدامها  يمكن لإلجراءات  مستويات أربعة هناك

 (. لإلجراءات  ما  حد  إىل  مرتفع مستوى) D و ( لإلجراءات ما  حد  إىل عال   مستوى) C  و ( لإلجراءات عال  

 


