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۲۰۲۱نوامبر    ۲۶   

 

  تدابیر متعددی نارویبه ویروس کرونا  نوع جدید  انتقال برای محدود ساخت    حکومت
اتخاذ یم کند  را   

 
یجلو برای محدود نمودن و  حکومت ، تدابیر ظهور کرده که در افریقای جنوب    ویروس کرونا نوع جدید  شیوع از   گیر

. و اقدمات متعدد را اتخاذ میکند  
 

،  استکه در افریقا ظهور نموده   کرونا   شیوع نوع جدید ویروس گوید: وزیر صحت عامه و خدمات مراقبتی می  -
ش آن را  نمودهرا محدود آن اید ما ب ، ما اکنون برای مسافرین این مناطق تداببر  بنابر این.  سازیمبیط  و گسبی

 شدید را وضع مینماییم. 
 

شگس گوید: اکنون ما شاهد  زیر عدلیه میو  - ش ردن گس ک  هستیم. هدف مقامات صیح ناروی بیط ویروس بی بی
ن دلیل ن   ،ویروس در ناروی است. به همیر  کشور های  ویروس از    انتقال حکومت اکنون برای محدود ساخیی

و  بد یا یمول در رسحدات افزایس  یعتن کنبی   .  نماید وضع یم  انه را گبر و اقدامات جلو افریقای جنوبر تداببر 
ن  کشور ها مسافرین این    . اشند ب  در هوتل یم شدن  مکلف به قرنطیر

 
یاست صحت عامه و انستیتوت صحت عامه اتخاذ میشود. اقدامات جدید به اساس توصیه های ر   

 
 توصیه ها و مقررات جدید 

 
 اقدامات جدید برای کشور های ذیل قابل اعتبار است:  

.، بوتسوانا، موزامبیک، لسوتو، اسواتیتن و ماالویی، نامیبیا، زیمبابو افریقای جنوبر   
وری به این کشور  توصیۀ مذکور در همکاری  گردد. ها اجتناب  وزارت امور خارجه توصیه میکند که از سفرهای غبر ضن

ۀ شب نافذ میگردد: از نیم تداببر ذیل  نوامبر  ۲۷از روز دوشنبه  امور صیح به طور مستمر ارزیابر یم شود. با مقامات   
 

 پرواز های مستقیم از کشور های متذکره.  منع  •

گام  سفر میکنند، مکلف به تست قبل از ورود، تست در هنهمه افرادی که از کشور های متذکره به ناروی   •
روز را در   ۱۰از عزیمت یم باشند. همچنان این افراد مکلفیت دارند که مدت روز بعد  ۷عزیمت و تست 

ی نمایند،  ن سبر ن شده این که آنها بدون در نظرداشت قرنطیر   و یا خبر و یا هم از مریضن کرونا شفا اند واکسیر
 افته باشند. ی

ی شود. در صورت ارائه نتیج • ن سبر ن ورود باید در هوتل قرنطیر   که سه روز بعد از   PCRۀ منفن تست قرنطیر
ن را در خانه و یا هم انجام شده باشد ورود   قرنطیر

گر  محل مناسب دی در  ، شخص مذکور میتواند مدت باقی
یس خانه مستقلکند   بر ن مدت  ممکن است باشد.  . محل مذکور باید دارای اطاق مستقل، تشناب و آشبر

ن   خاتمه یابد.  ، ده باشد انجام شروز بعد از عزیمت  ۷که حد اقل   PCRارائه تست منفن با   قرنطیر

نوامبر به   ۲۶د و قبل از تاری    خ  نه اقامت داشته باشر نوامبر در کشور های متذک ۱۶اشخایص که قبل از تاری    خ  •
ر  شخص مذکو   اگر  را انجام دهند.  PCRبا میتود  SARS-CoV-2ناروی آمده اند، باید هر چه زودتر تست 

  یم گردد. توصیه زمایش یم باشد داده باشد، باز هم مکلف به آ  نجاما ۲۰۲۱ بر نوام ۲۶ تاری    خ  قبل از  را  تست
ن شوند.   ۱۰عودت برای مدت  که آنها بعد از   روز قرنطیر

ن را در خانه های   یپلوماتاندهمچنان و سال که تنها سفر میکنند  ۱۸مسافرین زیر سن  • یم توانند مدت قرنطیر
ی نمایند. آنها بابد بتوانند در محالت مذکور از تماس  گر  دی اماکن مناسب خویش و یا  یگران خودداری  با د سبر

ن خانه و تشناب مستقل باشد. آنها کنند. محالت مذکور باید دارای اطاق جداگانه  مکلف انجام دادن، آشبر
 .  میباشندتست ن

ن ر ها این کشور که مسافرین   از ایننان اطمی رایب • یک   آنها  برای نظارت  پولیس کنند،ا عمیل  تست و قرنطیر
 .  نماید   یم فوظمپ خاص را  گرو 
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محدود    یرا ز  گردد عمیل  بسیار مهم است که توصیه ها و مقررات اتخاذ شده یگوید:  وزیر صحت عامه م -
ن شیوع  .  ما یم باشدهمه ما و ش  ؤلتمس  ویروس ساخیی

 
 

 ممکن است مرسی تر باشد 
 رسیع  زیرا که ویروس مذکور   یم شود  گرابن نوع ویرویس که در افریقای جنوبر شناسابی شده است، باعث ن 

 
در حال   ا

ش است. همچنان کارشناسان ن دارای مقاومت گسبی . تا  باشد ب م شبی بی  هراس دارند که این ویروس در مقابل واکسیر

 میشود و یا خبر 
ی قبل از وقت.  هنوز مشخص نیست که آیا این نوع ویروس باعث مریضن بیشبی   هر نوع نتیجه گبر

.هد شدخواک نظارت ، اما وضعیت از نزدیزیرا که هنوز هم این ویروس یک ویروس جدید است   خواهد بود   
 

 تشدید اقدامات ورود 
  حکومت اخبر 
 
معلومات بیشبی را در اینجا بخوانید: کرده است.   ا تشدید تداببر و اقدامات ورود ر ا  

اعالمیه های مطبوعابی قبیل. لینک   
 
 

 ما را در تویبی و فیسبوک دنبال کنید. 
 


