
  ۱۲ترول عفونت بھ روز شنبھ نک راجع بھ اقدامات
گرددفبروری لغو می   

 

متر و   ۱ ۀ، منجملھ استفاده از ماسک، رعایت فاصل۱۹-حکومت تمام اقدامات وقایوی کووید
برای سوالبرد برخی از   و  لغو می کند در صورت بیماری را ھمچنان مکلفیت بھ انزوا رفتن

قابل اجرا است.  ۱۰ساعت از  فبروری ۱۲مقررات حفظ می شود. این تغییرات از روز شنبھ    
 

بزرگ نیست. اومیکرون  تھدید برای صحت اکثریت ما گرپاندمی کرونا دی گوید: ، میگار ستوره نخست وزیر، یوناس 

اً تمام تدابیر و اقدامات ، ما تقریبباعث بیماری جدی نمیشود و واکسین از ما بھ خوبی محافظت می کند. بنا بر این

 روزمره گیو می توانیم بھ زنده  ینماییممتر، مکلفیت استفاده از ماسک و انزوا را لغو م ۱مانند رعایت فاصلھ  وقایوی

 عادی بر گردیم. 
 

  معتقدادارات متذکره  انستیتوت صحت عامھ و ریاست صحت عامھ اتخاذ شده است. ھای توصیھ اساس بر تصمیم این
 نظر از این اقدام کھ یکندم تأکید و انستیتوت صحت عامھند بیاورقایوی تسھیالت  اقدامات در تدابیر و ندتوان می کھ ندا

است. انتظار می رود کھ در نتیجھ این تسھیالت، عفونت افزایش یابد، بسیاری از افراد بھ   توجیھ قابل عفونت لوکنتر
افزایش خواھد  تعداد بستر شدن افراد در شفاخانھ ھا   احتماالً . ر شودغیابت بیشت بھ علت بیماری و شوندکرونا مبتال 

انستیتوت صحت  خواھند داشت. کمتر زبھ مراقبت عاجل نیا و اما مریضان برای مدت کوتاه بستر خواھند شد یافت
نفر تجاوز نخواھد کرد و شفاخانھ   ۱۰۰۰کھ تعداد بستر شدن ھمزمان اشخاص در شفاخانھ ھا از  کند عامھ تخمین می 

 را دارد.  معالجھ آنھا ھا ظرفیت
 

افراد بھ کرونا مبتال در ھفتھ ھای آینده بسیاری از گوید: ، میگویل شیرکولوزیر صحت عامھ و خدمات مراقبتی، ان
. با وجود لغو باشیمگی داشتھ باشیم و قادر بھ مدیریت افزایش عفونت  آماده کار  ما باید برای آینکھ  خواھند شد

، ھنوز ھم مھم است کھ توصیھ ھای عمومی کنترول عفونت را دنبال کنیم. حاال ما در مورد رعایت تدابیر و اقدامات
 اریم و این کا را باید ادامھ دھیم.گسترده داقدمات وقایوی تجارب 

فبروری بسیاری از تدابیر و اقدامات وقایوی کرونا را لغو کرد. برخی از مھمترین تغییراتی کھ  ۱ حکومت بھ تاریخ
 د:نقابل اجرا است، قرار ذیل می باش ۱۰فبروری ساعت  ۱۲شنبھ  روز از

 گرددمتر لغو می  ۱مکلفیت رعایت فاصلھ   •
 گردد مکلفیت استفاده از ماسک لغو می  •
 خود را تست کنند.توصیھ می شود کھ  اشتھ باشندگساالنی کھ عالیم دبزر آنعده تنھا برای •
مدت چھار  مصاب باید برایمی شود کھ بزرگساالن آن الزامات انزوا لغو می شود و توصیھ ای جایگزین  •

ظرف چند ھفتھ کھ در  بی می شود و انتظار می رود داوم ارزیاتمانند. این توصیھ بھ طور مانھ بروز در خ
 . تغییر کند



. اگر در  در خانھ بمانند مریضی صورتتوصیھ می شود کھ در متعلمین مکاتب  و  کودکستان ھاکودکان بھ  •
گر  بھ مکتب و کودکستان بروند. کودکان و متعلمین مکاتب ا ، می توانندباشند نداشتھ ساعت تب ۲۴مدت 

 عالیم نیز داشتھ باشند مجبور نیستند کھ خود را تست کنند. 
 ئھ تست منفی قبل از ورود لغو می شود.مکلفیت ثبت نام و ارا •

 

 حالت اضطراری و نظارت حفظ می شود 

نشده است. موج زمستانی جریان دارد و ممکن است  ، ولی پاندمی ھنوز ختم اگر چھ اقدامات وقایوی لغو می گردد
پالن اضطراری طویل المدت ۀ ستراتیژی و امواج جدید ویروس جھش یافتھ بروز کند. بنا بر این، حکومت در حال تھی

ارائھ خواھد شد.   ۲۰۲۲ستراتیژی در بھار سال تجدید نظر در برای مقابلھ با پاندمی است.   

بھ   ۱۹-» این است کھ ما باید بتوانیم با کوویدکردنی گ«در کرونا زنده ستراتیژی گوید: ھدف اساسی نخست وزیر می
.وارد شود گی کنیم کھ کمترین بار بر افراد و جامعھی زنده طور  

وزیر صحت عامھ و خدمات مراقبتی میگوید: ما باید در آینده برای مقابلھ با شیوع احتمالی و انواع جھش یافتھ ویروس  
تسھیالت و یا   برای وضع نمودنبا در نظر داشت شرایط  می توانیمما  تاقداما مجمعۀ  داشتھ باشیم. ازآماده گی خوب 

داشتھ   کامل آماده گی بھ وقوع پیوستن واقعاتی کھ قابل تصور ھم نباشد در آینده استفاده کنیم. ما باید برای محدودیت ھا
.باشیم  

پ  گرو، در زمینھ نظریات سکتور ھا و متخصصین مربوط  تکمیل شدن چھارچوب  قبل ازوزیر صحت می افزاید:  
Holden IV ؤثر و باعث کمترین فشار بر سکتور ھای مربوطھ گرفتھ می شود تا این مجمعۀ اقدامات تا حد امکان م

 شود.
 

د ۀ آزمایش قبل و بعد از ورود بھ سوالبر ادام  

پذیر است. بھ ب یدر آنجا بیشتر آس  نسبت بھ سرزمین اصلی اضطراریخدمات صحی در سوالبرد محدود است و حالت 
حکم برگشت کشتی ھایی کھ در آنھا  گردیده بود. حکومتوضع  در آنجا وقایوی، تدابیر و اقدامات خاص ھمین دلیل

عد از مسافرین مصاب موجود باشند بھ سر زمین اصلی و یا کشور مربوطھ را لغو می کند. شرط آزمایش قبل و ب
منع پرواز ھای چارتر بین المللی الی امر ثانی ادامھ خواھد داشت زیرا در زمینھ  عزیمت ادامھ خواد داشت. ھمچنان 

شتر است. بنا بر این، وزارت صحت عامھ ریاست صحت عامھ و انستینتوت صحت عامھ را  نیاز بھ ارزیابی ھای بی
  آینده در طی دو ھفتھ کھ در زمینھ . انتظار میرودنمایندموظف نموده اند تا در زمینھ ارزیابی ھای متداوم را انجام 

 تغییرات بھ عمل بیاید.

 

 

 



گر یک بیماری جدی ساری نیست پاندمی دی  

پاندمی گرفتھ است کھ ، حکومت تصمیم ریاست صحت عامھ و انستیتوت صحت عامھ لکیتوصیھ ھای مسبھ اساس 
؛ یعنی تمام تدابیر  شودبھ حیث یک «مریضی ساری جدی خطرناک» محسوب ن طبق قانون کنترول عفونت ۱۹-کووید

 گردد.لغو می  وضع گردیده بود ۲ ء، جز1-4 §و اقدامات وقایوی کھ بھ اساس ماده 
محسوب می شود؛ یعنی شاروالی ھا می توانند در صورت  کیک مریضی ساری جدی خطرنا ۱۹-ھنوز ھم کووید

 ضرورت، تدابیر و اقدامات وقایوی محلی را وضع کنند. 
 

  
 توصیھ ھای فعلی 

 
 توصیھ ھای عمومی برای مردم 

 پوشانید بینی خود را ب یا عطسھ  د و در زمان سرفھیاً بشویدستان خود را مکرر •

 برنامھ واکسین کرونا را دنبال کنید  •

. می باشنددر صورت داشتن عالیم خود را تست کنید. متعلمین مکاتب و کودکستان ھا از این امر مستنثنی  •
با شخص مصاب از نزدیک تماس داشتھ گر ، حتی انیست کھ خود را تست کنید، الزم اگر عالیم نداشتھ باشید

 .باشید

تا زمانی در خانھ بمانید  در خانھ بمانید. شما بایداری احساس بیم صورت بروز عالیم مشکالت تنفسی ودر  •
و  گی آوازنشست، آب بینیم خفیف مانند یعال. ساعت بدون تب باشید ۲۴ی تان خوب شود و مکھ حالت عمو

 گ نیست. مشکل بزرسرفھ  یک اندازه

عالیم برای مدت چھار روز در خانھ بمانید. ھمچنان آنعده در صورت نتیجھ مثبت تست کرونا، از بروز  •
د. اطفال نبرای مدت چھار روز در خانھ بمانتست شان مثبت است نیز باید  نتیجھ افرادی کھ عالیم ندارند ولی

کودکستان ھا و مکاتب از انجام دادن تست معاف می باشند اما برای شان توصیھ می شود کھ در صورت 
می توانند بھ مکتب و  در آن صورت ، نداشتھ باشندساعت تب  ۲۴ در آنھا اگر بمانند. بیماری در خانھ 
 کودکستان بروند.

 ھستید با داکتر معالج خود تماس بگیرید.  خویشزنذان ر اگر نگران صحت خود و یا ف •

 

نشده ھای خطر و افراد واکسین پ توصیھ ھا برای افراد شامل گرو  

باید خطر عفونت  باشند واکسین نشده کھ گساالنیمریضی جدی قرار دارند و بزرافرادی کھ در معرض خطر  •
 ند.نارزیابی ک رانگ تماس با دی بھ نیاز بھ را نسبت ۱۹- و مبتال شدن بھ مریضی کووید

عدم اشتراک در تجمعات بزرگ و استفاده از ماسک را می توان در ھنگام سطح شیوع بلند ویروس ارزیابی  •
 حال باید خود را منزوی نسازیم و بھ برخی از تماس ھای اجتماعی خویش ادامھ دھیم.. بھ ھر نماییم



ال کنند در برابر بیماری ھای جدی  بدنھای خطر توصیھ ھای واکسیناسیون را پ اگر افراد شامل گرو •
د  توصیھ ھای وضع شده وقایوی ماننکنند و از دیگران زنده گی محافظت می شوند و آنھا می توانند مانند 

 سایر افراد پیروی کنند.

ھنگام سطح بلند  در گردد کھبا آنعده اشخاصی کھ در معرض خطر بیماری جدی قرار دارند، توصیھ می •
پ عفونت ویروس با داکتر خود در مورد نیاز حفاظت و خطرات مشوره کنند. معلومات بیشتر در مورد گرو

 ھای خطر را در صفحھ انترنتی انستیتوت صحت عامھ مطالعھ کنید. 

 

 فاصلھ و تماس ھای اجتماعی 

اً با افرادی کھ در معرض  ، خصوصیداگر عالیم جدید جھاز تنفسی داشتھ باشید با دیگران فاصلھ را رعایت کن •
 . قرار دارندخطر 

والدت و یا عیادت مریضان باید برای اقارب و ھمراھان   گامھنشاروالی ھا در  یشفاخانھ ھا و مراکز مراقبت •
 مصاب بھ کرونا تسھیالت را فراھم سازند. 

 

ک ماس  

 الزامات وضع شده برای استفاده از ماسک لغو می گردد.  •

گام تماس با اشخاص شامل  ھندر مشکالت جھاز تنفسی /توصیھ می گردد کھ در صورت داشتن عالیم ریزش •
 ماسک استفاده کنید. ھای خطر از پ گرو

در ھنگام سطح بلند عفونت ھای خطر و اشخاص واکسین نشده توصیھ می گردد کھ  پ بھ افرادی شامل گرو •
 از ماسک استفاده شود.  ،در صورت دشوار بودن رعایت فاصلھ با دیگران

 

 آزمایش 

را   ۱۹-تنفسی تست کووید جھاز مشکالت  /گساالن توصیھ می شود کھ در صورت داشتن عالیمبرای بزر •
 نیاز بھ تست ندارند. . اطفال دارای عالیمیشودانجام دھند. برای افراد بدون عالیم آزمایش توصیھ نم 

سیستم ردیابی عفونت شاروالی ثبت  در  ، فرد باید این نتیجھ راتست خودی مثبت باشد ۀدر صورتی کھ نتیج •
قابل راجستر نمیشود و ھمچنان در کارت واکسین کرونا نیز  helsenorge.noکند. تست خودی مثبت در 

 . مشاھده نیست

دوز تقویتی واکسین را دریافت نکرده   افرادی کھ ، یعنیالً واکسین نشده اندافرادی کھ کام مثبت تست خودی •
تائید شود. برای افرادی کھ دوز تقویتی یا دو دوز  آزمایش  در مراکز با آزمایش نتیجھ تست شان ،  بایدباشند



ه باشند، الزم نیست کھ تست دمبتال ش ۱۹-اساسی را دریافت کرده اند و بعد از آن در سھ ماه آخر بھ کووید
 تائیدی را انجام دھند. 

بروز عالیم در   در برخی مواردممکن است . می باشدعالیم، نتیجھ آزمایش اکثر افراد مثبت ھنگام بروز در •
در صورت تداوم عالیم و نتیجھ  اشخاصی کھ نتیجھ تست خودی شان مثبت باشد مدت طوالنی را در بر گیرد.

 روز بعد تست جدید انجام شود.  ۳الی  ۲منفی تست خودی، توصیھ می شود کھ 

 

 انزوا 

بعد از بروز   ۱۹-گردد و توصیھ می شود کھ بزرگساالن مصاب بھ کوویدالزمامات قانونی انزوا لغو می  •
 بمانند. ساعت در خانھ  ۲۴روز و الی نداشتن تب در  ۴عالیم برای مدت 

، در زمینھ توصیھ ھای وقایوی موجود برود خویش شخص مصاب بھ محل کار باید وظیفویاگر بنا بر دالیل  •
 ردد. گمراجعھ  FHIاست. برای معلومات بیشتر بھ صفحھ انترنتی 

روز برای اطفال کودکستان ھا و مکاتب قابل اعتبار نیست. برای  ۴توصیھ ھای ماندن در خانھ برای مدت  •
 آنھا توصیھ می شود کھ تنھا در صورت مریضی در خانھ بمانند.

 

 ردیابی عفونت 

 دھد. عک خود اطالیسایر تماس ھای نزد ھتوصیھ نمیشود کھ افراد مبتال بھ ویروس کرونا ب بعد از این •

، بھ طور مثال در صورت شیوع  ردیابی عفونت را انجام دھند وظایفخاص موارد  درمیتوانند شاروالی ھا  •
 شاروالی ھا  صحی و مراقبتی مراکزویروس در 

 

 قرنطین 

 .ه استگردید قرنطین گرینو آزمایش جا لغو فبروری ۱ بھ تاریخ •

 

  SFOمکاتب، کودکستان ھا و 

و ھمچنان استفاده از مدل چراغ ترافیکی نیز لغو   رددگلغو می  ۱۹-الزامات فعالیت بھ اساس مقررات کووید •
 . شودمی 

 فعالیت ھای عادی مطابق با توصیھ ھای وقایوی عامھ  •



است. در زمینھ بھ مقررات محیطی صحی  موجود در مکاتب و کودکستان ھا ھنوز ھم نیاز بھ کنترول عفونت •
مراجع فوق باید طوری فعالیت نمایند کھ  ،در کودکستان ھا و مکاتب مراجعھ گردد. بھ اساس مقررات متذکره

پالن ھای مشخص داشتھ باشند کھ بتوانند بھ اساس این پالن ھا  برای جلوگیری از شیوع امراض ساری 
متوقف سازند. در رھنمود انستیتوت صحت عامھ برای کودکستان ھا  فعالیت ھای خود را ادامھ دھند و یا ھم

 .استموجود  ۱۹-و مکاتب رھنمایی ھای الزم کووید

  ھای خطرپ گروشامل  صمؤسسات تعلیمی و تحصیلی برای اشخا  گردد کھ دربھ کارفرمایان توصیھ می  •
 .اشندبگی روزمره از آزادی معیین برخوردار راھم سازند تا آنھا در زنده فتسھیالت را 

در رھنمود کرونای انستیتوت برای کارمندان کافی است.   در محالت کار توصیھ ھای انستیتوت صحت عامھ •
توصیھ ھای مشخص برای کودکستان ھا و مکاتب تحت عنوان توصیھ ھا و کنترول صحت عامھ معلومات و 

 موجود است. ،عفونت در مکاتب و کودکستان ھا

اقدامات  مدل مذکور مدل چراغ ترافیکی بھ حیث یک رھنمود آماده گی در شرایط اضطراری ادامھ میابد کھ •
شاروالی ھا نیاز بھ اقدامات وقایوی مناسب در در  کاھش تماس را توصیھ می کند. زمانی کھ وضعیت عفونت 

صورت رعایت شرایط موجوده در مقررات ، شاروالی می توانند در مکاتب و کودکستان ھا داشتھ باشند
 گیرند. در مورد استفاده از مدل چراغ ترافیکی تصمیم ب ،کنترول عفونت

 

 پوھنتون ھا، مؤسسات تعلیمات عالی متوسطھ و مکاتب حرفوی 

 .گرددلغو می  ۱۹-الزامات فعالیت بھ اساس مقررات کووید •

محیطی قابل اعتبار است. مقررات متذکره برای تمام ادامھ فعالیت در مطابقت با مقررات وقایوی صحی  •
  عیار سازندؤسسات قابل اعتبار است. بھ اساس این مقررات، مؤسسات باید فعالیت ھای خویش را طوری م

 فعالیت ھای خود را تعطیل و یا متوقف سازند.گیری از امراض ساری  برای جلو کھ بتوانند

 با توصیھ ھای عامھ.  طابقادامھ فعالیت ھای عادی م •

ھای خطر ھستند تسھیالت الزم را پ گردد کھ برای آنعده کارمندان خود کھ در گروبھ کارفرمایان توصیھ می •
 فراھم سازند. 

 

 زندگی کاری 

 با توصیھ ھای عامھ  طابقتوصیھ ادامھ فعالیت ھای عادی م •

ارزیابی کنند. مھم است کھ کارفرمایان باید برای محدود کردن شیوع ویروس رھنمایی ھای الزم را  •
 ھای خطر تسھالت الزم را فراھم سازند.پ کارفرمایان در محالت کار برای اشخاص شامل گرو

 



 محافل و گردھمایی ھا 

خاص   محدودیت ھایگونھ ، یعنی ھیچمی گرددلغو  ۱۹-الزامات برای ادامھ فعالیت بھ اساس مقررات کووید  •
 برای برگزارکننده گان گردھمایی و مراسم و یا ھم فراھم نمودن تسھیالت رعایت فاصلھ موجود نیست. 

ؤسسات موجود  اکنون ھم ادامھ فعالیت ھا در مطابقت با الزامات مراقبت محیطی صحی برای تمام دوایر و م •
ا طوری ادامھ دھند کھ بتوانند  می باشد کھ بھ اساس این مقررات دوایر و مؤسسات باید فعالیت ھای خویش ر

 گیری از امراض ساری فعالیت ھای خویش را متوقف و یا لغو نمایند.برای جلو

 ادامھ فعالیت ھا درمطابقت با توصیھ ھای عمومی کنترول عفونت •

 

و سایر دوایر و مؤسسات  رستورانت ھا   

سایر دوایر و ، برای رستورانت ھا ۱۹- کووید الزامات تنظیم شده برای ادامھ فعالیت بھ اساس مقررات  •
 . رددگمؤسسات لغو می 

 در مورد نوع فعالیت و فاصلھ ھیچ نوع محدودیت وجود ندارد.  •

 با توصیھ ھای عامھ  طابقادامھ فعالیت ھای عادی م •

موجود  ؤسسات اکنون ھم ادامھ فعالیت ھا در مطابقت با الزامات مراقبت محیطی صحی برای تمام دوایر و م •
می باشد کھ بھ اساس این مقررات دوایر و مؤسسات باید فعالیت ھای خویش را طوری ادامھ دھند کھ بتوانند  

 گیری از امراض ساری فعالیت ھای خویش را متوقف و یا لغو نمایند.برای جلو

 

 ورود بھ ناروی 

 گردد. ائھ تست منفی و ثبت نام قبل از ورود لغو می مکلفیت ار •
پرواز ھای چارتر بین برای فعالً حفظ می شود.  ،قبل و بعد از عزیمت بھ سوالبرد ،انجام دادن تست مکلفیت •

 د. نالمللی بھ سوالبرد ھنوز ھم ممنوع می باش
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