
  12الموافق یوم السبت اعتباراً من مكافحة العدوى  لغاء تدابیرإ

 شباط  /فبرایر

 

بما في ذلك    ،19-كوفید لمنظمة باللوائح التشریعیة لمكافحةا تدابیرجمیع اللغاء إالحكومة  قررت

االلتزام بالعزل في حالة  شرط مسافة متر واحد، والحفاظ على و  ةاستخدام الكماممتطلبات 

من  ھذه التعدیالت اعتباراً تنطبق   سفالبارد.الخاصة بجزیرة  یتم االحتفاظ ببعض القواعد المرض.

 شباط.   /فبرایر 12الموافق السبت الساعة العاشرة صباح 
 

ً  شكل تھدیداً ت عدتلم جائحة الكورونا  إن هار ستورغوناس یرئیس الوزراء  قال  - لمعظمنا. یسبب فیروس   كبیراً  صحیا

  األغلبیة العظمى من لغاءبإعلى ھذا األساس أومیكرون مرًضا أقل خطورة بكثیر، ونحن محمیون جیًدا باللقاحات. نقوم 

العزل. یمكننا العودة إلى الحیاة الیومیة  االلتزام بو ةاستخدام الكمامومتطلب  مسافة المترتدابیر مكافحة العدوى، مثل 

 .العادیة

أنھ یمكن  نتا الھیئتیكل  ترىمن المعھد الوطني للصحة العامة ومدیریة الصحة. متخصصة إلى توصیات القرار یستند 

ومن المتوقع   .العدوى مكافحة آمن ویتوافق معإلغاء القیود  ویؤكد المعھد الوطني للصحة العامة على أن ،دابیرتخفیف الت

 نشھد ارتفاعاً في نسباآلن وتعدیل التوصیات. سیصاب الكثیرون وقد یعیة التشرأن تزداد العدوى نتیجة إللغاء اللوائح 

في  لفترة أقصر  یبقون أیًضا، لكن المرضى یات. من المحتمل أن یزداد عدد حاالت الدخول إلى المستشفةالمرضی اتالغیاب

أن حاالت  مةصحة العاوطني للال المعھد یتوقعإلى العنایة المركزة. من األشخاص ویحتاج عدد أقل بشكل عام المستشفى 

 .العدد  لتعامل مع ھذااالستیعابیة لالمستشفیات القدرة ولدى . في آن واحدحالة  1000لن تتجاوز  یاتالدخول إلى المستشف

 

في األسابیع المقبلة وعلینا االستعداد  بالعدوىسیصابون ن یكثیرالن إ شیركول  الصحة وخدمات الرعایة ةوزیر قالت  -

، فال یزال من  اإلجراءات الملزمة قانونیًا لغاءلكننا قادرون على التعامل مع الزیادة في العدوى. حتى إذا قمنا بإولذلك. 

 نھ جیًداوأصبحنا نتقتعلمناه من خالل ھذه الجائحة  مر واحدأن كان ھناك إ العامة لمكافحة العدوى.  توصیاتالمھم اتباع ال

 بالطبع. السلیم تفكیرالاستخدام مع  یجب علینا االستمرار في ممارسة ھذه العادات الجیدة في المستقبلالعدوى.  مكافحةھو ف

 

التي  عدیالتبعض أھم الت فیما یلي. شباط /فبرایراألول من كورونا في تدابیر مكافحة عدوى الألغت الحكومة العدید من 

 :فبرایر 12السبت الساعة العاشرة صباح تسري اعتباًرا من 

 .خرینعن اآل على مسافة متر واحد حفاظلالمتعلقة با ةتوصیالو الشرطلغى یُ  •

 . ةالكمامشرط استخدام یُلغى  •



 ن الذین یعانون من األعراض بالخضوع لالختبار.وینصح فقط البالغ •

واستبدالھ بالتوصیة بأن یبقى البالغون المصابون في المنزل لمدة أربعة أیام. یتم العزل االلتزام ب اشتراطإلغاء  •

 ھا في غضون أسابیع قلیلة. عدیلتقییم ھذه التوصیة بشكل مستمر ومن المتوقع أن یتم ت

، ولكن یمكنھم الذھاب إلى  نوتالمیذ المدارس بالبقاء في المنزل عندما یمرضوالروضة  في سن  طفال األ نصحیُ  •

. ال یتعین على األطفال وتالمیذ من انتھاء الحمى ساعة  24 مرت مدة ال تقل عنوضة والمدرسة طالما رال

 حتى لو ظھرت علیھم أعراض.  ،راختباجراء إالمدارس 

 قبل الوصول.   ةسلبینتیجتھ  ختبارجراء اإو لزامياإل التسجیل لى البالد مثلإدخول عند الالمتبقیة متطلبات ال تُلغى •

 

 والرصد   ستمرار التأھبا

جاریة، وقد تأتي موجات ال تزال الشتاء العدوى في نتھ بعد. موجة تلم  جائحةعلى الرغم من إزالة معظم التدابیر، فإن ال

ستراتیجیة جدیدة طویلة المدى وخطة طوارئ للتعامل  عداد اإ على لذلك . تعمل الحكومة أخرى جدیدة ومتغیرات فیروسیة

 . 2022ربیع   خاللة عدلسیتم تقدیم االستراتیجیة الم. 19-مع كوفید 

- " ھو أننا یجب أن نكون قادرین على التعایش مع كوفیدالتعایش معإن الھدف الرئیسي الستراتیجیة "  هستور وأضاف -

 على األفراد والمجتمع ككل. بطریقة یترتب علیھا أقل أعباء ممكنة 19

جید للتعامل مع حاالت التفشي المحتملة ومتغیرات الفیروس  بشكل یجب أن نكون مستعدین ننا إت شیركول قائلةً واصلو -

التي تتكیف مع  ومكافحة العدوى مختلفة لحزم تدابیر إطار العمل الذي یشمل ساھم ییجب أن  المستقبل،في   الجدیدة

ن تكون قابلة لالستخدام في التشدید  ویجب أبالقادم المواقف المختلفة ومستوى التدابیر في زیادة القدرة على التنبؤ 

 والتخفیف. یجب أن نكون مستعدین للتعامل مع ما نأمل أال یحدث.

حول كیفیة   Holden IVمجموعة خبراء من والمختلفة خالت من القطاعات امد جمع  قبل اكتمال إطار العملیتم اآلن 

 .لقطاعاتعلى ادقیقة قدر اإلمكان، وبالتالي أقل إرھاقًا   دابیرجعل حزم الت

 

 سفالباردجزیرة االختبار قبل وبعد الوصول إلى استمرار نظام 

ضعف من البر الرئیسي، أ الستیعابیة لحاالت الطوارئاتعتبر القدرة صحیة محدودة و  اتسفالبارد بخدمتتمتع جزیرة 

مقارنة مع اللوائح في البر الرئیسي. تلغي   خالل فترة الجائحة بأكملھاوبالتالي فقد كان ھناك بعض التدابیر الخاصة 

قضي بضرورة عودة السفن السیاحیة الساحلیة التي تقل ركابًا إلى البر الرئیسي أو المیناء تي تمر الواالحكومة اآلن األ

في الوقت  لى الجزیرة إاالختبار قبل وبعد الوصول جراء إاإلصابة على متنھا. ستستمر متطلبات الرئیسي في حالة 

في ھذه  لمزید من التقییماتل الدولیة. ھناك حاجة   سیاحیةالحالي، وكذلك الحظر المفروض على رحالت الطیران ال

لصحة والمعھد الوطني للصحة العامة بتقییم ذلك ا ةمدیریبتكلیف ت وزارة الصحة وخدمات الرعایة قام. لذلك المجاالت

 ت في اللوائح في غضون أسبوعین. عدیالمستمر، ومن المتوقع إجراء ت بشكل



 بعد اآلن   " یشكل خطورة على الصحة العامة "تفشیًا خطیًرا جائحةال تعتبر ال

  جائحةرة عن مدیریة الصحة والمعھد الوطني للصحة العامة، قررت الحكومة أن ة الصادختصبناًء على التوصیات الم

مكافحة بموجب قانون بعد اآلن " لمرض معد یشكل خطًرا على الصحة العامة "تفشيلم تعد تعّرف على أنھا  19-كوفید

 الفقرة الثانیة.  1-4قانون مكافحة العدوى §  المستندة إلى تدابیرھذا أنھ تم إلغاء جمیع الویعني . وىعدال

اإلمكانیة دیھا خطیر بشكل عام. وھذا یعني أن البلدیات لومرض معدي ف كال یزال یُعرّ  19-ن مرض كوفیدأیجدر بالذكر 

 . التدابیر المحلیة عند الحاجة اتخاذ في

 

 ً  التوصیات التي تنطبق حالیا

 عامة للسكان توصیات

 السعال آداب  على نظافة الیدین و الحفاظ •

 االلتزام ببرنامج التطعیم الوطني  •

. لم  من ھذه التوصیة وأطفال المدارس الروضة في سن طفال األ ثناءیتم است. أعراضعند ظھور ختبار الإجراء ا •

 بالعدوى. بعد مخالطة شخص مصابحتى   ،أعراض لم تكن ھناك  ر إذااختبجراء اإیعد من الضروري  

 صبحیالبقاء في المنزل حتى  ستحسنر بالمرض. یوشعوالظھور أعراض تنفسیة جدیدة  عندفي المنزل  اءبقلا •

مثل المتبقیة . األعراض الخفیفة على األقل على انتھاء الحمى ساعة 24بعد مرور في حالة جیدة والشخص 

 سیالن األنف وبحة الصوت وبعض السعال ال بأس بھا.

في المنزل لمدة أربعة أیام من بدایة ظھور األعراض أو   اءبقلا جبی 19-بار كوفیدالخت عند ظھور نتیجة إیجابیة  •

جراء  إوأطفال المدارس من  في سن الروضةطفال األمن یوم االختبار اإلیجابي لمن لیس لدیھم أعراض. یُعفى 

بعد  األطفال  االختبار، لكن یوصى بالبقاء في المنزل إذا كانوا مرضى. یمكنھم الذھاب إلى المدرسة وریاض

 .الحمى على انتھاء ساعة 24مرور 

 طفلك ل أوي لك  صحالوضع ال قلق بشأن ال عندطبیب الل باتصالا •

 

 ن طعمیغیر الملللفئات المعرضة للخطر و توصیات
تقییم مخاطر إصابتھم  نطعمیاألشخاص المعرضین لخطر اإلصابة بمرض خطیر والبالغین غیر المعلى یجب  •

 اآلخرین. لمخالطة  تھممقابل حاج ،لھم 19-بالعدوى ومدى الخطورة التي یسببھا فیروس كوفید

التي تزید فیھا  فترات ال  فية الكمامات الكبیرة، وربما استخدام جمعاالبتعاد عن الت مكانیةإ تقییم؟ /تقدیریمكن  •

 .بعض الشيء ةجتماعیاال بالمخالطة االستمرار. ومع ذلك من المھم عدم عزل الذات والعدوىمعدالت 

  بتلقي توصیاتإذا اتبعوا البشكل عام للخطر بحمایة جیدة من المرض الخطیر  األكثر عرضةاألشخاص یتمتع  •

 . غیرھممكافحة العدوى مثل ل التوصیاتمثل اآلخرین واتباع نفس  ممارسة حیاتھمالتطعیم، حتى یتمكنوا من 



یُنصح األشخاص المعرضون لخطر اإلصابة بمرض خطیر باستشارة طبیبھم الخاص بشأن المخاطر والحاجة   •

اقرأ المزید عن المجموعات المعرضة للخطر على  . لتي تزید فیھا معدالت العدوىفترات اال فيإلى الحمایة 

 صفحة المعھد الوطني للصحة العامة

 

 ة االجتماعی مخالطةالمسافة وال

الفئات  منألشخاص عن اخاصة   ،عن اآلخرین إذا ظھرت علیك أعراض تنفسیة جدیدة حافظ على مسافة •

 المعرضة للخطر. 

ً أ، زیاراتال نظیم، یجب على المستشفیات والمؤسسات البلدیة تةض الخطیرامرالوالدة واأل تفي حاال • من   یضا

 والمرافقین الذین ثبتت إصابتھم بفیروس كورونا. ذوي المرضى

 

 استخدام الكمامات

 .ملزم قانونیًا باستخدام الكمامةالشرط الإلغاء  •

عند مخالطة   الجھاز التنفسيعراض في  أ /زكامأعراض العاني من ی ان الشخصإذا ك الكمامةیوصى باستخدام  •

 .معرضة للخطرالفئات ال منأشخاص 

خالل   خارج المنزل ستخدام الكمامةین باطعمالفئات المعرضة للخطر واألشخاص غیر الم مناألشخاص  وصىی •

 خرین. عن اآل حفاظ على مسافة آمنةإذا كان من الصعب ال التي ترتفع فیھا معدالت العدوىفترات ال

 

 )االختبار ھناعن  مفصل خبر الال(اقرأ أیًضا االختبار جراء إ

  إجراءبالجھاز التنفسي. ال ینصح جدیدة في أعراض عند ظھور  19-كوفیدبإجراء اختبار  البالغون یوصى •

 .لالختبار ن باألعراضیألطفال المصابا خضوع ل حاجةألفراد الذین ال یعانون من أعراض. ال لاختبار 

في نظام   النتیجةذاتي في المنزل، یجب على الفرد تسجیل الختبار الا جراءإظھرت نتیجة إیجابیة عند في حالة  •

،  helsenorge.no ي على صفحةالختبار الذاتالنتیجة اإلیجابیة لبالبلدیة. ال یتم تسجیل الخاص تتبع العدوى 

 ظھر في شھادة كورونا. توال 

ختبار الا حدى مراكزإفي  خر آختبار جراء ابإ ،اختبار ذاتيجراء إالتي ظھرت بعد  ةاإلیجابیالنتیجة یجب تأكید  •

. بالنسبة لألشخاص الذین تلقوا  عززةیفتقرون إلى جرعة ممن لألشخاص الذین تم تطعیمھم بشكل غیر كامل، أي 

في األشھر الثالثة الماضیة، فإن   19-فیروس كوفیدمن وا تعافجرعة معززة أو تم تطعیمھم بلقاح أساسي ثم 

 االختبار التأكیدي لیس ضروریًا.

وقتًا في بعض الحاالت ظھور األعراض. قد یستغرق األمر  عند بدایةر معظم الناس إیجابیة اختبتكون نتیجة اس •

الختبار الذاتي. في حالة  النتیجة اإلیجابیة لظھر تاألعراض على الشخص المصاب حتى  ورظھبدء  ذأطول من

https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/befolkningen/risikogrupper/#risikogrupper-for-alvorlig-forloep-av-covid19
https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/befolkningen/risikogrupper/#risikogrupper-for-alvorlig-forloep-av-covid19
https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/bare-de-med-symptomer-skal-teste-seg/id2900883/


یومین إلى  مرور بعد، یوصى بإجراء اختبار جدید ال یزال سلبي النتیجةاستمرار األعراض واالختبار الذاتي 

 ثالثة أیام.
 

 الصحي  عزلال

البالغون الذین تم التأكد من  یبقى واستبدالھ بالتوصیة بأن  باللوائح ظممنالاشتراط الخضوع للعزل الصحي  إلغاء •

  ساعة 24حتى مرور أیام من بدایة ظھور األعراض، وعلى أي حال  4المنزل لمدة  في 19-كوفیدإصابتھم ب

 .على انتھاء الحمى قلعلى األ

فھناك  ،العملمكان  لىإبعض األشخاص المصابین  حضرأن ی دواعي تسییر العملل إذا كان من الضروري •

طلع على صفحات المعھد الوطني للصحة العامة  لمكافحة العدوى حول كیفیة تنفیذ ذلك. ا  مختصة مھنیة توصیات

 . مرللمزید عن ھذا األ

الذین  و ، وطالب المدارس روضةأیام على األطفال في سن ال  4ال تنطبق التوصیة بالبقاء في المنزل لمدة  •

 بالبقاء في المنزل فقط إذا كانوا مرضى.  ونیُنصح

 

 العدوى تتبع 

 أن یقوم األشخاص المصابون بفیروس كورونا بإبالغ المخالطین اآلخرین.ب یوصىلم یعد  •

في حالة تفشي المرض في   دعمقد یكون تتبع العدوى في البلدیات مفیًدا في مواقف معینة، على سبیل المثال ك •

 المؤسسات البلدیة. 

 

 حيصالحجر ال

 الختبار. لنظام  مقابل وجود ،ر/ شباطفبرای األول منفي   الصحي نظام الحجرالعمل ب تم إیقاف •

 

 ) ھنا اقرأ أیًضا الخبر الخاص( SFOالمدارس وریاض األطفال ونوادي ما بعد المدرسة 

وبالتالي   19-كوفیدالعدوى في لوائح  مكافحة  بما یتوافق معإلغاء الشرط الملزم قانونیًا بضرورة تسییر العمل  •

 نموذج إشارة المرور.

 . لبقیة السكان ادي وفقًا لتوصیات مكافحة العدوىتیعبشكل اعمل الیوصى ب •

ً في المدارس وریاض األطفال،  ینطبقسیظل شرط مكافحة العدوى  • لوائح الخاصة بالرعایة الصحیة البیئیة ل وفقا

بھدف الوقایة   یقافھإتنفیذه وثم لتخطیط للعمل وبا تقوم المؤسسةفي ریاض األطفال والمدارس والتي تتطلب أن 

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/en-mer-normal-skole-og-barnehagehverdag/id2900903/


في دلیل   19- فیما یخص كوفیدمحددة لریاض األطفال والمدارس   توصیات. ستظل ھناك من األمراض المعدیة

 . لدى المعھد الوطني للصحة العامةكورونا 

معرضة للخطر  نصح صاحب العمل بتسھیل ظروف العمل في المؤسسات التعلیمیة بحیث تتمتع المجموعات الیُ  •

 بالمرونة الالزمة في الحیاة الیومیة.

  بین مكافحة العدوىكافیة ل) المعھد الوطني للصحة العامةالعمل والشركات ( ألماكن كون التوصیات المقدمةست •

المعلومات ضمن بریاض األطفال والمدارس فیما یتعلق  خاصة بمكافحة العدوى  ال تتوفر التوصیاتللموظفین. 

إرشادات حول مكافحة العدوى في المدارس  العنوان " ، تحت العامةالمعھد الوطني للصحة    لدى في دلیل كورونا

 ." وریاض األطفال

 االحتكاك /مخالطةلحد من الل تدابیرً  یشملالذي والستعداد للطوارئ خاص بانموذج إشارة المرور كدلیل یستمر  •

إجراءات مكافحة العدوى في المدارس  بالتناسب مع ضروري وبشكل حالة العدوى في البلدیة ذلك  تتطلبعندما 

وریاض األطفال. قد تقرر البلدیة استخدام نموذج إشارة المرور إذا تم استیفاء الشروط الواردة في قانون مكافحة  

 العدوى. 

 

 المھنیة  معاھدوالالجامعیة الجامعات والكلیات 

 . 19-كوفیدالعدوى في لوائح  مكافحة  بما یتوافق مع ملزم قانونیًا بضرورة تسییر العملإلغاء الشرط ال •

ً ، ینطبقمكافحة العدوى العمل بما یتماشى مع سیظل شرط  • ي ذواللوائح الخاصة بالرعایة الصحیة البیئیة ل وفقا

بھدف الوقایة من  یقافھ إتنفیذه وثم لتخطیط للعمل وبا تقوم المؤسسةأن  شترطیوسري على جمیع المؤسسات ی

 . األمراض المعدیة

 . التي تسري على بقیة السكانادي وفقًا لتوصیات مكافحة العدوى تیعبشكل اعمل ال ممارسةیوصى ب •

 تسھیل ظروف العمل في المؤسسات التعلیمیة للفئات المعرضة للخطر. بنصح صاحب العمل یُ  •

 

 العمل  قطاع

   .التي تسري على بقیة السكانادي وفقًا لتوصیات مكافحة العدوى تیعبشكل اعمل ال ممارسةیوصى ب •

یجب على أرباب العمل أن یقیّموا بأنفسھم الحاجة إلى الحد من العدوى وتقدیم إرشادات لموظفیھم. من المھم  •

 للمجموعات المعرضة للخطر في أماكن العمل. مالئمة تھیئة ظروف عمل 

 

 والتجمعات فعالیاتال

یعني أنھ لم ، مما 19-كوفیدالعدوى في لوائح  مكافحة بما یتوافق معإلغاء الشرط الملزم قانونیا بضرورة العمل  •

الحفاظ  التجمعات أو المتطلبات لتسھیل أو فعالیاتیعد ھناك أي متطلبات خاصة للمنظمین فیما یتعلق بحجم ال

 المسافة.  على



ً ، ینطبقى مكافحة العدوالعمل بما یتماشى مع سیظل شرط  • ي ذواللوائح الخاصة بالرعایة الصحیة البیئیة ل وفقا

الوقایة من  بھدف  یقافھإتنفیذه وثم لتخطیط للعمل وبا تقوم المؤسسةأن  شترطیوسري على جمیع المؤسسات ی

 . األمراض المعدیة

 . التي تسري على بقیة السكانادي وفقًا لتوصیات مكافحة العدوى تیعبشكل اعمل ال ممارسةیوصى ب •
 

 لمقاھي والحاناتالمطاعم وا

للمطاعم   19-كوفیدالعدوى في لوائح  مكافحة بما یتوافق مع إلغاء الشرط الملزم قانونیًا بضرورة العمل •

 والشركات األخرى.

 المسافة. ال توجد قیود تتعلق باألنشطة التي یمكن القیام بھا أو  •

 . التي تسري على بقیة السكانادي وفقًا لتوصیات مكافحة العدوى تیعبشكل اعمل ال ممارسةیوصى ب •

ً ، ینطبقمكافحة العدوى العمل بما یتماشى مع سیظل شرط  • ي ذواللوائح الخاصة بالرعایة الصحیة البیئیة ل وفقا

بھدف بحیث یتم یقافھ إتنفیذه وثم للعمل ولتخطیط با تقوم المؤسسةأن  شترطیوسري على جمیع المؤسسات ی

 . ة من األمراض المعدیةوقایال

 

 السفر الى النرویج 

  متطلبات تسجیل الدخولكذلك ولى البالد إقبل الدخول  ةسلبینتیجة ن تكون الأواختبار جراء إشروط إلغاء  •

 .باللوائح ةالمنظم

إلى سفالبارد وبعد الوصول إلیھا في الوقت  سفراختبار قبل البإجراء  باللوائح نظمةمستستمر المتطلبات ال •

 إلى سفالبارد.  سیاحیةعلى الحظر المفروض على الرحالت الجویة الدولیة الاألمر نفسھ الحالي. ینطبق 

 


