
 

 

Nordre Follo   میں وائرس ےک پھیالؤ اورHalden   میں پھیالؤ ےک لیں اقدامات جاری ہیں لیکن
 کچھ استثنا دیے جا رہے ہیں 

 
۔ اس لیں   واضح ہے اور وائرس یک زیادہ چھوتی قسموں ےک مزید نیے کیس دریافت ہوتی جا رہے ہیں صورتحال غیں

 
ے

میں پھیالؤ   Haldenمیں وائرس ےک پھیالؤ اور   Nordre Follo جوبڑی حد تک ویےس یہ اقدامات جاری رہیں ےک
۔ ک

ے
میں منتقل کیا جا رہا ہے اور انہیں اقدامات   2رنگ ˏےس  1رنگ ˏکو   Åsاور   Nordre Folloو محدود کریں ےک

۔   قویم اقدامات ےک    Vestby اور  Enebakk ،Frogn، Nesoddenمیں کچھ آسانیاں مل ریہ ہیں
ی

کو اضاف
۔ پروگرام میں   ےس نکاال جا رہا ہے

 
 

۔ وائرس یک زیادہ چھوتی قسموں ےک م - ی ےس بدل ریہ ہے ز واضح ہے اور تیر زید نئے  انفیکشن یک صورتحال غیر

 جا رہے ہیر اور انفیکشن ےس متاثر ہوتز واےل بہت ےس لوگوں ےک سلسےل میر یہ معلوم نہیر  
کیس دریافت ہوتی

اس لئر بڑی حد تک اقدامات کو جاری رکھا جائے گا، صحت و نگہداشت ےک وزیر  کہ انفیکشن کہاں ےس آیا۔ 

Bent Høie  ئز کہا۔ 

، بچے اور نوجوان سکولوں اور فرصت یک  ہوتا اوسلو ریجن میر بہت زیادہ اندروتز سفر   ہیر
، لوگ کام پر جائی ہے

۔  میر  رسگرمیوں ۔ اس وجہ ےس انفیکشن ےک پھیالؤ کا خطرہ بڑھتا ہے  ہیر اور پبلک ٹرانسپورٹ کا استعمال زیادہ ہے
 جائی

 
Nordre Follo   اورÅs   اقدامات میں نریم ےک لیں 
Nordre Follo  اورÅs  میر منتقل کیا جا رہا   2رنگ  ˏےس  1رنگ  ˏ میر اب انفیکشن یک صورتحال قابو میر ہے اور انہیر

 ۔ہے 
 

والوں  بلدیہ میر رہنز    بیھ  میر جم اور فٹنیس سنی    Åsاور  Nordre Folloفروری ےس   11س کا مطلب ہے کہ  ا  -

۔ پروگراموں کا انعقاد بیھ اب  ،ےک لئر کھل سکئی ہیر  ئز کہا۔  Høie ممنوع نہیر ہے

ےک کاؤنٹ  گورنر، نارویجن انسٹ  ٹیوٹ آف پبلک ہیلتھ اور   Vikenاور  Osloفروری کو  8تمام متاثرہ بلدیات ئز 
کت یک اور اپٹز بلدیہ میر اقدامات یک سطح ےک بارے میر اپٹز   صحت یک ڈائریکٹوریٹ ےک ساتھ میٹنگ میر رسر

۔   خواہشات بتائیر
 

:   2021فروری  17فروری ےس   11یہ اصول    تک واجب ہیر
 
 
 : اقدامات یک  C)اقدامات یک سطح  1رنگ ˏ

ی
 بلند سطح(  کاف

Oslo, Halden, Sarpsborg. 

اور   Haldenپر رہے گا۔    Cاوسلو میر کافز عرےص ےس انفیکشن کا دباؤ زیادہ ہے اور اوسلو اقدامات یک سطح 

Sarpsborg     
ے
وع   Haldenکیونکہ بیھ اقدامات یک ایس سطح پر رہیر ےک میر وائرس کا پھیالؤ تھوڑا یہ عرصہ پہےل رسر

۔ پورا ہے اور انفیکشن یک صورتحال کا   ہوا   علم نہیر ہے

 : اقدامات یک کچھ بلند سطح( D)اقدامات یک سطح  2رنگ ˏ
Nordre Follo, Ås, Asker, Bærum, Indre Østfold, Hvaler, Fredrikstad, Moss, Rakkestad, Råde, 

Skiptvet, Våler, Lillestrøm, Lunner, Lørenskog, Rælingen, Nittedal.  

Nordre Follo  اورÅs  ۔ لہذا ان بلدیات کو   2رنگ ˏ ےس 1رنگ  ˏمیر انفیکشن یک صورتحال قابو میر تصّور یک جاتی ہے

 ۔ میر منتقل کیا جا رہا ہے 

 



 

 

 :  قویم اقدامات ےک پروگرام میں شامل نہیں ہیں
ی

 اب مندرجہ ذیل بلدیات اضاف

Enebakk, Nesodden, Frogn, Vestby. 

خود اپنز یہاں انفیکشن ٹریسنگ یک اچیھ   یہان ےک اردگرد یک کٹے بلدیات میر کافز عرےص ےس انفیکشن کا دباؤ کم ہے اور  
۔ لہذا ان بلدیات کو خصویص ضابےط ےس   گنجائش اور انفیکشن ےس بچاؤ ےک اقدامات یک زیادہ تعمیل دیکھ ریہ ہیر

۔   فیصےل کر سکٹی ہیر
ورت پڑتز پر مقایم، اضافز  الگ کیا جا رہا ہے اور اس یک بجائے یہ ضز

 
 تفصیل ید ز م ےک بارے میں  2رنگ ˏاور  1رنگ ˏ

جب انفیکشن ےک پھیالؤ ےک خالف جلد اور مربوط طور پر اقدامات عمل میر النا فیصلہ کن اہمیت رکھتا ہو تو  

وع کئر جائیر  
مرکزی حکومت فیصلہ کر سکٹی ہے کہ ایک بلدیہ اور اس ےک ارد گرد یک بلدیات میر کونےس اقدامات رسر

۔
ے
 ےک
 

انفیکشن سامئز آيا تھا، اور انفیکشن ےک پھیالؤ ےس متاثر ہوتز وایل بلدیات یا  یک بلدیات" میر وہ بلدیہ جہاں   1رنگ ˏ"

۔   پہیل بلدیہ ےس زیادہ رابطہ رکھنز وایل بلدیات شامل ہیر

 

یک بلدیات" ےک ساتھ واقع ہیر اور انفیکشن پھیلنز ےک نتیچے میر انہیر    1رنگ ˏیک بلدیات" وہ بلدیات ہیر جو "  2رنگ ˏ"

۔ بیھ جلد  ورت ہے  اقدامات عمل میر الئز یک ضز

 

۔  2رنگ  ˏاور   1رنگ ˏ ےک لئر اقدامات یک کونیس سطح چٹز جاتی   2رنگ ˏاور  1رنگ  ˏضف ایک جغرافیاتے تقسیم ہے

 : ۔ یہ ہیر ، یہ انفیکشن ےک پھیالؤ یک سنگیٹز پر منحرص ہو گا۔ اقدامات یک چار سطحیر استعمال کیا جا سکٹی ہیر  ہے

 A   بالخصوص بلند سطح()اقدامات یک ،B )اقدامات یک بلند سطح(  ،C   اور  بلند سطح(کافز  )اقدامات یکD   اقدامات(

 یک کچھ بلند سطح(۔ 
 
 


