
 إبقاء أجل من ىالعدو لمكافحة  جدیدة وطنیة تدابیر
السیطرة  تحت الجائحة  

 

 تخفیف أجل من العدوى لمكافحة الوطنیة التدابیر من حزمة  فرض  النرویجیة الحكومة قررت
. تفشیھ من والحد أومیكرون متحور انتشار وإبطاء والرعایة الصحة خدمات على الضغط  

 

. العامة للصحة الوطني والمعھد الصحة مدیریة قدمتھا التي والتوصیات النصائح إلى التدابیر ھذه ستندت  

 فرض ستلزمی مما خطیر اآلن الوضع ولكن الجائحة، ھذه من االنتھاء نود كنا" ستوره، غار یوناس الوزراء، رئیس قال -

 الخدمات تحمل خطورة إن. یًضاأ العام ھذا مختلفًا المجید المیالد عید سیكون ولذلك السیطرة، على للحفاظ جدیدة تدابیر

 صارمة جدیدة تدابیر اتخاذ ضرورة علینا فرضی ىعدو األكثر أومیكرون رمتحو وانتشار طاقتھا تفوق ألعباء الصحیة

.  "الناس بین االجتماعي ختالطاال لتقلیل  

 

. تدریجي بشكل لمزید من الحصانةا لنا ستوفر اتاللقاح إن قائًال الوزراء رئیس وتابع  

 الذین وألولئك. أخذه علیكم: اللقاح على یحصلوا لم الذین ألولئك وأقول. اللقاح في كمنی األمل أن" الوزراء رئیس وأضاف

". المعززة الجرعة أخذ علیكم: المعززة الجرعة بتلقي عرض على یحصلون  

 

طاقتھا  تفوق ألعباء الصحیة الخدمات تعرض إمكانیة  
 أعداد وارتفاع العدوى انتشار  زیادة ستؤدي. المستشفیات وفي البلدیة الصحیة الخدمات على ومتزایدة كبیرة ضغوط ھناك

   .  المرضى من وغیرھم 19-كوفید مرضى عالجل المتوفرة االستیعابیة القدرة تقلیل إلى المستشفیات تدخل التي الحاالت
 

 متحور انتشار إبطاء على اآلن نفرضھا التي التدابیر ستعمل " شركول، إنغفیلد الرعایة، وخدمات الصحة وزیرة قالت -
 الحاالت أعداد في زیادة نجم عنھی س أومیكرون متحور كان إذا ما حول الحالي الوقت في معلومات لدینا لیس. أومیكرون

 عدوى حول والمعارف البیانات من مزید على للحصول الوقت ستمنحنا االحترازیة التدابیر ولكن المستشفیات، تدخل التي
. "المواطنین من أكبر عدد تطعیم یتم أن إلى وكذلك خطورتھ، ودرجة أومیكرون متحور  

 
 عدد أیضا المستشفیات في یرقد النرویجیة، المستشفیات في 19-كوفیدب  مصابین مریض 300 من أكثر وجود مع بالتزامن

 المخلوي الفیروس من یعانون الذین األطفال من عدد باإلضافة إلى ،أخرى تنفسیة بأمراض المصابین المرضى من كبیر
 بدیلة، عمالة على الحصول وصعوبة ،الموظفین بین المرض  بسبب الغیاب كثرة إلى إضافة المعطیات ھذه كل .التنفسي
 إلى بالفعل مستشفیات عدة جأتل قدلو. والرعایة الصحة خدمات لدى االستیعابیة القدرة على تؤثر صعوبات في تتسبب
 نظام في االستیعابیة القدرة یخص فیما صعوبات ھناك أنھ كما. مسبقًا لھا المخطط والفحوصات المرضى عالج تقلیص



 یخص فیما البلدیات عاتق على تقع كبیرة مھام فھناك ذلك،  إلى باإلضافة. الطبیة الطوارئ غرف وخدمات العام الطبیب
  ). TISK اختصاًرا  المسماة( الصحي والحجر العدوى وترصد والعزل الفحص استراتیجیة وتنفیذ التطعیم

 
 الوقت نفس وفي دلتا، بمحتور اإلصابة نتیجة كبیر بشكل العدوى معدالت ارتفاع مع بالتزامن أومیكرون متحور ظھور إن

 . للغایة شاقة TISK استراتیجیة تنفیذ في البلدیات مھمة من یجعل  الناس، بین االختالط زیادة
 البلدیات بذلت كما. التطعیم حملة في ومھم كبیر بعمل تقوم یاتالبلد نإ" قائلة الرعایة وخدمات الصحة وزیرة تابعتو -

 من والمواطنون العاملون یعاني حیث ،شاقة مھمة وھي العدوى انتشار لمكافحة مضنیة جھوًدا تفشي حاالت من تعاني التي
 ،بذلتُ  التي الجھود من واالنبھار باإلعجاب أشعر. تنتھي ال التي والجائحة الطویلة العمل ساعات عدد بسبب اإلرھاق

 ما  مدار على ملل أو كلل بال یعملون والذین ،والرعایة الصحة خدمات في العاملین المھنین الموظفین من منبھرة فأنا وكذلك
 إلى الموظفون یحتاج عندما المھمة تولي یمكنھا البدالء مقاعد على تجلس احتیاطیة أطقم لدینا لیس. عامین من یقارب

 معدالت خفض علینا یتعین ولذا جمیعًا، علینا األمر ھذا سیؤثر طاقتھا، من أكثر الصحیة الخدمات تحملت إذا. استراحة
 . "والرعایة الصحة خدمات على الضغط وتقلیل العدوى

 

 الكحولیة المشروبات تقدیم یخص فیما قیود فرض
 المطاعم ومنھا األماكن، من العدید في اآلخرین تجاه المتر مسافة على الحفاظ بضرورة أخرى مرة العمل الحكومة تعید

 . والحانات
 كان إذا. یخالطھم الذین األشخاص عدد في منا واحد كل یفكر أن المھم من إنھ ستوره، غار یوناس الوزراء، رئیس قال -

 منازلھم في الناس بین تحدث للعدوى كثیرة حاالت أن نعلم نحن. العدد تقلیص علیك فینبغي المخالطین، من الكثیر لدیك
  . المنزل في ضیوف ةعشر من أكثر استقبال بعدم المواطنین الحكومة تناشد ولھذا ،الخاصة

 أماكن بتوفیر الكحولیة المشروبات تقدیم ترخیص لدیھا التي والحانات المطاعم قیام ضرورة بقاعدة العمل الحكومة تعید
 مع مشروبات الكحولیةال تقدیم ویتوقف الطاوالت على إال الكحولیة المشروبات بتقدیم یُسمح ال. الزبائن لجمیع للجلوس

 . اللیل منتصف ةعشر الثانیة الساعة حلول
 
 

 ولذلك طویلة، فترة منذ عصیبة ظروفًا یواجھون والذین القطاع ھذا في للفاعلین بالنسبة إلجراءاتا ھذا صعوبة أتفھم -
. ستوره غار یوناس الوزراء رئیس صرح حسبما اقتصادیة، بتدابیر اإلجراءات ھذه الحكومة ستتبع  

 

 المتاجر بینھا منو ماكن،األ من العدید في المتر مسافة على الحفاظ تعذر عند الكمامة بارتداء إلزاًما أیًَضا الحكومة تفرض
 كان إذا المنزل من الموظفین عمل ترتیب بواجب كذلك العمل صاحب ویلتزم. العام النقل وسائل وفي والحانات والمطاعم

. ممكنًا ذلك  
 

الترفیھیة األنشطة  
 وألن – والنفسیة الجسدیة لصحتنا كبیرة أھمیة لھ فعّال فراغ وقت لقضاء المجال إتاحة أن  على شركول، الوزیرة، أكدت
. األصدقاء مع الوقت قضاء في الفرصة أیضا یمنحنا ذلك  

 كبیرة أھمیة أیضا ولدیھا باب،والش لألطفال مھمة مسألة ھي المنظمة والریاضیة الثقافیة العروض أن شركول وأوضحت -



 للكبار بالنسبة النشاط في المشاركة المجموعة حجم تقلیص منا بتتطل العدوى تطورات أن من الرغم فعلى. للكبار بالنسبة
 نقدم ال أننا كما. النشاط ممارسة من ذلك یحول عندما المتر مسافة على ظالحفا شرط نفرض ال فإننا العشرین، سن فوق

 في ویشاركون یتدربون عندما العشرین سن دون والشباب األطفال فیھا یشارك التي المجموعة حجم یخص فیما توصیة
. كالمعتاد معًا التدریب بإمكانھم یزال ال أنھ أي .والترفیھیة والثقافیة الریاضیة األنشطة  

 

 عدد تقلیص علینا ولكن اآلخرین، مع اجتماعي اتصال لدینا یظل أن المھم من أنھ وخدمات الرعایة الصحة  وزیرة وأضافت
 الطلق الھواء في باآلخرین االلتقاء علینا وینبغي. بالعدوى اإلصابة ثبوت حالة في إال أنفسنا عزل علینا یجب ال. المخالطین

. ذلك  أمكن إذا  
 

 
الوطنیة التدابیر ھي ھذه  

  والتوصیات النصائح
االجتماعیة والمخالطة المسافة  

 

 المخالطین من حكمھم في ومن األسرة نفس أفراد باستثناء اآلخرین من متر مسافة على الحفاظ الجمیع على ینبغي •
 . المقربین

 الذین الكبار التوصیة ھذه من یُعفى كما. االبتدائیة والمدارس األطفال ریاض أطفال على التوصیة ھذه تنطبق ال •
 . المعرضة والمجموعات والشباب لألطفال تُقدم خدمات في یعملون

 اضیفً  عشرین حتى استقبال یجوز. المنزل في الدار أھل إلى باإلضافة ضیوف عشرة من أكثر استقبال ینبغي ال •
 بین متر مسافة على الحفاظ ینبغي ولكن المیالدیة، السنة ورأس المیالد عید فترة خالل واحدة مرة أقصى كحد

 .قرب عن یخالطھم لمن اإلجمالي العدد في التفكیر منا واحد كل على یتعین. الضیوف

 لو حتى القسم أو الصف أو المجموعة نفس من زیارة استقبال االبتدائیة والمدارس األطفال ریاض أطفال بإمكان •
 . المقدمة التوصیة العدد تجاوز

 . نفسك تعزل ال ولكن المخالطین، عدد تقلیص المرء على یجب •
 . ذلك أمكن إذا الطلق الھواء في باآلخرین التق •

 

 المنظمة  الترفیھیة األنشطة
 

 . المالبس خلع غرف إغالق وینبغي ذلك أمكن ذاإ الخارج في الترفیھیة األنشطة تنفیذ ینبغي •
 األنشطة في عاًما 20 عن أعمارھم تزید لمن المجموعة في شخًصا 20 عن یزید ال ما بمشاركة وصىیُ  •

 یكون عندما آمنة مسافة على الداخل في الكبار یحافظ بأن نوصي كما. الداخل في تجري التي المنظمة الترفیھیة
 . الكثافة عالیة التدریبات إجراء عند مترین مسافة على الحفاظ أیضا وینبغي ممكنًا، ذلك

 األنشطة في العشرین سن دون والشباب األطفال مشاركة عند محدد عدد أو بعینھا مسافة التوصیة تحدد ال •
 . والترفیھیة والثقافیة الریاضیة

  . كالمعتاد نشاطھا تسییر النخبة ریاضة بإمكان •



 

  SFO المدارس ألطفال النھاریة الرعایة مراكزو  األطفال وریاض المدارس

 . المرتفعة العدوى معدالت ذات المدارس في  دوري بشكل الكورونا فحص إجراء •
 اقتضت إذا األطفال وریاض المدراس في  المرور إشارة بنموذج االستعانة البلدیات ى عل یجب •

 المحلیة السلطات قررت إذا إال  األخضر للمستوى وفقًا العمل ھي  األساسیة القاعدة. ذلك ضرورةال
 . آخًرا أمًرا

 أو القسم أو الصف بحضور االبتدائیة والمدارس األطفال ریاض ألطفال  تجمعات بتنظیم یُسمح •
 . الكبار  من الضروري العدد مشاركة مع بأكملھا المجموعة

 إجراء في  ممكن وقت بأسرع  تبدأ أن المھنیة والمعاھد الجامعیة والكلیات الجامعات على  ینبغي  •
 الطالب حصول ینبغي . الرقمي  التدریس من بمزید واالستعانة صغیرة مجموعات في  التدریس

 في  أولویة على  ات اكتساب المھاراتتدریب تنفیذ أو المختبرات في  التجارب إجراء على  المعتمدین
 . الفعلي  الحضور

 والدورات االمتحانات إلجراء الترتیب المھنیة والمعاھد الجامعیة والكلیات الجامعات على  ینبغي  •
 وتنطبق. العدوى  مكافحة إجراءات تنفیذ مراعاة باإلمكان كان اإذ احضوریً  أو ارقمیً  إما اإللزامیة

 . للكبار األخرى التعلیمیة المؤسسات  على  القواعد نفس

 العالي  والتعلیم األطفال وریاض المدارس في بالتدابیر الخاصة الصفحة على اطلع

 

 العمل قطاع

 . المنزل من العمل بنظام االستعانة وزیادة المتر مسافة  على بالحفاظ التوصیة •
 فعلیة جزحوا وجود  حال في باستثناء آمنة مسافة على الحفاظ تعذر عند  الكمامة بارتداء التوصیة •

 . ذلك شابھ ما أو الفاصلة كالجدران
 اإلجراءات  ھذه فیھا تحول قد  التي الخدمات  على والكمامة المنزل من بالعمل التوصیة تنطبق ال •

 مع التعامل  في القانون في علیھا والمنصوص  الضروریة مھامھمأداء ب  الموظفین قیام من
     . والشباب  واألطفال المعرضة المجموعات 

 

  التھویة

 أشخاص مع الغرفة نفس في  طویلة فترة المرء فیھا یقضي  التي  المواقف في  الجیدة بالتھویة یوصى  •
 . المقربین من حكمھم في  من أو المنزل نفس من لیسوا

 

التنظیمیة  الالئحة في علیھا المنصوص التدابیر  

  والتجمعات واألحداث الفعالیات



 

 . مستعارة أو مستأجرة قاعات أو عام مكان في الخاصة التجمعات في أقصى كحد شخًصا 20 بمشاركة السماح •
 كفعالیة الجنازة تُعامل. الدفن  ومراسم الجنازات بعد التأبین مراسم في أقصى كحد شخًصا 50 بمشاركة السماح •

 . أدناه انظر ،خصصةوم ثابتة جلوس أماكن بھا عامة
 بین الوقت طوال مترین مسافة على الحفاظ مع شخص 200 من منھا واحدة كل تتكون مجموعات بثالث یُسمح •

  . خصصةوم ثابتة جلوس أماكن بھا التي العامة واألحداث الفعالیات في المجموعات
 ثابتة جلوس أماكن وجود عدم  حال في العامة واألحداث الفعالیات في  أقصى كحد شخًصا 50 بمشاركة یُسمح •

 . مخصصةو

 أو الفعالیة وتنفیذ  بالحضور اإللمام مھمتھ وتكون الداخل في تجري التي واألحداث للفعالیات منظم توفر یجب •
 . السلیمة االحترازیة لإلجراءات وفقًا الحدث

 ترخیص لدیھا التي واألحداث الفعالیات في اللیل منتصف ةعشر الثانیة الساعة الكحولیة المشروبات تقدیم وقف •
 . الكحولیة المشروبات تقدیم

 قادرون الداخل في تجري تيال األحداث أو الفعالیات في المشاركین جمیع أن من تأكدال الفعالیة منظم على یجب •
 حكمھم في من أو الدار نفس إلى ینتمون ال الذین األشخاص تجاه األقل على واحد متر مسافة على الحفاظ على
 أو ثقافیة فعالیة في المشاركون المثال سبیل لىع منھا الفئات، لبعض استثناءات ھناك. المقربین المخالطین من

 المدرسة أو الروضة  في المجموعة نفس إلى ینتمون الذین واألطفال الدورات، بعض في والمشاركون ،ریاضیة
 . االبتدائیة

 بالقدر آمنة المسافة  فتكون ومخصصة، ثابتة مقاعد في المشاركین كل فیھا یجلس التي األحداث أو الفعالیات في •
 حضور لحظة من ابدءً  الصف نفس في الجلوس بین األقل على شاغر مقعد بتوفیر الفعالیة منظم قام إذا  الكافي

 .الوصول بعد بعضھم من بالقرب الجلوس المنزل نفس من األشخاص بإمكان. المشاركین

 

  والمقاھي والحانات المطاعم

 المنزل نفس إلى ینتمون ال الذین الزبائن لجمیع بالنسبة المتر مسافة على الحفاظ إمكانیة المنشأة توفر بأن اإللزام •
 ذلك ومع الضیوف، وصول عند المقاعد بین األقل على متر مسافة توفر یجب. المخالطین  من حكمھم في من أو
 . بعضھم من بالقرب الجلوس حكمھم في من أو المنزل نفس في معًا یقیمون الذین األشخاص بإمكانف

 لكن الزوار، لجمیع جلوس أماكن الكحولیة المشروبات تقدیم  ترخیص لدیھا التي والحانات  المطاعم توفر أن یجب •
 . حانة أو مطعم في الثقافیة الفعالیة تنظیم عند شرًطا األمر ھذا یعتبر ال

 . فقط الطاولة على الكحولیة المشروبات تقدیم یتم •

 . اللیل  منتصف ةعشر الثانیة الساعة بحلول الكحولیة المشروبات تقدیم وقف •

 .ذلك على موافقتھم یعطون الذي  الزوار بجمیع الخاصة االتصال بیانات تسجیل الحانة أو المطعم على یجب •
 



العدوى  لمكافحة االحترازیة لإلجراءات وفقًا  العمل تسییر  

 لإلجراءات وفقًا والتعلیمیة التدریبیة المؤسسات من وغیرھا والمدارس األطفال بریاض العمل بتسییر إلزام •
 أساسیة كقاعدة العمل  یجري. المرور إشارة بنموذج العمل إعادة البلدیات على یجب. العدوى لمكافحة االحترازیة

 المستوى فرض الوارد من یكون قد. المحلي النطاق على آخر مستوى اعتماد یتم لم ما األخضر للمستوى وفقًا
 . البالد في والمدارس األطفال ریاض جمیع على األصفر

: مفتوحة تظل حتى العدوى لمكافحة االحترازیة لإلجراءات وفقًا بھا العمل تسییر التالیة المنشآت على یجب •

 الفنادق في السباحة وحمامات ستجماماال ومرافق المائیة والمتنزھات السباحة حماماتو والمتنزھات المكتبات
 واألسواق التجاریة والمعارض والمحالت التجاریة والمراكز اللعب وصاالت البنغو وصاالت الصحیة النواديو

 . ذلك شابھ وما المؤقتة

 في معًا یقیمون ال الذي األشخاص بین متر مسافة على الحفاظ إمكانیة توفیر اشتراط اإلجراءات ھذه على یترتب •
 جیدة نظافة لىع للحفاظ ضوابط وضع أیًضا المنشأة على ویجب. المخالطین من حكمھم في ومن المنزل نفس

 . للمكان جیدة وتھویة وتنظیف

 االتصال بیانات  تسجیل التجاریة والمراكز والمحالت المكتبات استثناء مع ذكرھا السابق المنشآت على یجب •
 . ذلك على موافقتھم یعطون الذي الضیوف بجمیع الخاصة

 .السباحة حماماتو الصحیة النوادي منھا القطاعات لبعض العدوى لمكافحة اإلرشادي بالدلیل العمل إعادة ینبغي •

  

  الكمامة

 وفي والحانات والمطاعم التجاریة والمراكز المحالت في متر مسافة على الحفاظ تعذر عند الكمامة بارتداء إلزام •
 وجود حاالت في إال الموظفین اإللزام ھذا یشمل. المحطات داخل وفي األجرة وسیارات العام النقل وسائل
 . المكان  في فعلیة حواجز

 بھا التي المنشآت من وغیرھا بالبشرة العنایة وصالونات الشعر مصففي لدى الكمامة باستخدام اإللزام یسري •
 . بواحد واحد مباشر احتكاك

 تجاه آمنة مسافة على الحفاظ فیھا یتعذر والتي المزدحمة األماكن في الكمامة بارتداء توصیة سابق وقت في قدمنا •
 حفظ حجرة من المعطف إلحضار والذھاب ما مناسبة حضور من االنتھاء بعد المثال سبیل على اآلخرین،
 . قدم كرة ملعب مغادرة عند أو المالبس

 

 المنزل  من العمل

 على بالسلب یؤثر وال ممكنًا ذلك كان إذا المنزل من عملھمل الموظفین أداء بترتیب العمل أماكن تقوم بأن اإللزام •
 األطفال رعایة المثال سبیل على العمل، مكان في فعلیًا تواجًدا تتطلب التي والضروریة المھمة الخدمات

 . المعرضة والمجموعات



الصحي  الحجر  

 الخضوع أومیكرون متحور في اشتباه وھناك بالكورونا إصابتھا ثبتت لحالة المقربین المخالطین ىعل یتعین •
 المنزل نفس أفراد فقط ولیس اآلخرین، المخالطین لیشمل الصحي الحجر نطاق توسیع  اآلن ویتم ،الصحي للحجر

 . المقربین المخالطین من حكمھم في ومن
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