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بچ اور نوجوان سکولوں اور فرصت یک
اوسلو ریجن ر
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ےہ۔
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می جم اور فٹنیس سنی بیھ بلدیہ ر
اس کا مطلب ےہ کہ  11فروری ےس  Nordre Folloاور  Åsر
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ےک رلئ کھل
سکئ رہی۔ پروگراموں کا انعقاد بیھ اب ممنوع ر

تمام متاثرہ بلدیات ز
ئ  8فروری کو  Osloاور  Vikenےک کاؤنٹ گورنر ،نارویجن انسٹ ٹیوٹ آف پبلک ہیلتھ اور
می ز
می ررسکت یک اور ز
اپٹ
می اقدامات یک سطح ےک بارے ر
اپٹ بلدیہ ر
صحت یک ڈائریکٹوریٹ ےک ساتھ میٹنگ ر
بتائی۔
خواہشات ر
یہ اصول  11فروری ےس  17فروری  2021تک واجب رہی:
ی
ˏرنگ ( 1اقدامات یک سطح  :Cاقدامات یک کاف بلند سطح)
Oslo, Halden, Sarpsborg.
ز
رہ گا۔  Haldenاور
اوسلو ر
می کاف عرےص ےس انفیکشن کا دباؤ زیادہ ےہ ےاور اوسلو اقدامات یک سطح  Cپر ے
می وائرس کا پھیالؤ تھوڑا یہ عرصہ پہےل ررسوع
Halden
کیونکہ
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ˏرنگ ( 2اقدامات یک سطح  :Dاقدامات یک کچھ بلند سطح)
Nordre Follo, Ås, Asker, Bærum, Indre Østfold, Hvaler, Fredrikstad, Moss, Rakkestad, Råde,
Skiptvet, Våler, Lillestrøm, Lunner, Lørenskog, Rælingen, Nittedal.
تصور یک ی
 Nordre Folloاور  Åsمی انفیکشن یک صورتحال قابو می ّ
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اب مندرجہ ذیل بلدیات اضاف قویم اقدامات ےک پروگرام ں
Enebakk, Nesodden, Frogn, Vestby.
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ر
ے
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"ˏرنگ  2یک بلدیات" وہ بلدیات رہی جو "ˏرنگ  1یک بلدیات" ےک ساتھ واقع رہی اور انفیکشن پھیلن ےک ے
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سطحی استعمال کیا جا
سنگیٹ پر منحرص ہو گا۔ اقدامات یک چار
ےہ ،یہ انفیکشن ےک پھیالؤ یک
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ز
( Aاقدامات یک بالخصوص بلند سطح)( B ،اقدامات یک بلند سطح) ( C ،اقدامات یک کاف بلند سطح) اور ( Dاقدامات
یک کچھ بلند سطح)۔

