
برای حفظ کنترول  جدید تدابیر و اقدامات وقایوی   
 

اقدامات را برای کاهش فشار بر خدمات   یک عدهگرفته است که به سطح ملی  حکومت تصمیم 

نمودن گسترش اومیکرون وضع نماید.  و محدود بطی ،  صحی و مراقبتی  

 

اساس توصیه های ریاست صحت عامه و انستیتوت صحت عامه صورت میگیرد.   هاین اقدامات ب  

آنقدر   حاال پاندمی کرونا به پایان برسد، ولی وضعیتکه  اهیمگار ستوره میگوید: ما قلباً میخو، یوناس نخست وزیر

جدی است که برای حفظ کنترول بر وضعیت باید تدابیر و اقدامات وقایوی جدید را وضع نماییم. بنا بر این، تعطیالت  

گسترش ویروس مسری  حد بر خدمات صحی و همچنان از خطر فشار بیش کریسمس امسال نیز متفاوت خواهد بود. 

ی اجتماعی تدابیر و اقدامات جدید سختگیرانه وضع گردد.تر اومیکرون ایجاب می کند که برای محدود کردن تماس ها  

 

ی  ، واکسین دارا دلیل . به همینؤنیت بیشتر می بخشدیوناس گار ستوره می افزاید: واکسین ها به تدریج ما را مص

و آنانی که پیشنهاد دوز تقویتی   آن را دریافت کنند. کسانی که واکسین را دریافت نکرده اند باید یاد می باشدت زاهمی

را بپذیرند. این پیشنهادباید  ،واکسین را دریافت می کنند  

 

گیرد ممکن است خدمات صحی تحت فشار قرار ب  

گسترش بیشتر عفونت و بستر شدن افراد  در حال افزایش است. خدمات صحی در شاروالی ها و شفاخانه ها  فشار بر 

و سایر مریضان خواهد شد.  ۱۹-در شفاخانه ها باعث کاهش ظرفیت معالجه مریضان کووید  

 

وضع شده باعث کاهش سرعت گوید: تدابیر و اقدامات می گویل شیرکول، انوزیر صحت عامه و خدمات مراقبتی

گسترش عفونت خواهد شد. اکنون ما نمیدانیم که آیا نوع اومیکرون ویروس کرونا باعث افزایش بستر شدن افراد  

 را میدهد که در مورد سرایت و شدت اومیکرون معلومات بیشتر فرصت، اما این اقدامات به ما خواهد شد و یا خیر

تزریق نماییم.  تربه افراد بیش سین راواک وکسب نموده   

 

با سایر عفونت  گردی مریضان زیاد ، تعدادهادر شفاخانه  ۱۹-مریض مبتال به کووید ۳۰۰همزمان با بسترشدن بیش از 

کارمندان امور صحی و   زیاد غیابت .نیز در شفاخانه ها بستر شده اند RS ویروس ته علبتنفسی و اطفال  مجرای های

. شماری زیادی  را با چالش ها مواجه ساخته است و مراقبتی صحیخدمات  ظرفیت، ؤقتمبه کارمندان  اندکدسترسی 

 اننین چالش ها در ظرفیت خدمات داکترشده مریضان را کاهش داده است. همچ و معاینات پالن ا تداویاز شفاخانه ه

زمینۀ واکسیناسیون و اقدامات  رد نسنگی اً شاروالی ها وظیفهوجود دارد. ضمن عاجلبخش های و  (گه)فاستلی معالج

TISK )دارند. را به عهده )تست، انزوا، ردیابی عفونت، قرنطین 

در شاروالی ها دشوار    TISKاقدامات  کار ،گسترده با نوع دلتا و تماس های بیشتر مردم، عفونت  اومیکرون ۀبر عالو

 .ی باشدم



گوید: در حال حاضر شاروالی ها در بخش واکسیناسیون و کاهش عفونت و خدمات مراقبتی میوزیر صحت عامه 

  اپذیرخاتمه ن پاندمینموده است. مردم عام و کارمندان امور صحی از روز های طوالنی کار و  یتالش های زیاد

 . خسته شده اند

ن امور صحی و مراقبتی که طی  یهمچنین از خدمات و تالش های کارمندان و متخصصو ۀ مهم این وظیفانجام   من از

که نیاز به استراحت  ی وۀ ریزرفی نداریم که بتواند ما را در موقع، خیلی متاثر شده ام. ما هیچ قدو سال انجام داده اند

، ما باید عفونت را ما و شما تاثیرگذار خواهد بود. بنا بر این ۀداریم کمک نماید. فشار زیاد بر خدمات صحی باالی هم

   .گرددگیری جلوکاهش دهیم تا از فشار زیاد بر خدمات صحی 

 

 توقف فروش مشروبات الکولی 

، منجمله در رستورانت ها وضع میکند. حکومت مجدداً رعایت فاصلۀ  یک متر را  

اگر تعداد تماس های تان  مهم است که همه متوجه تعداد تماس های نزدیک خویش باشند. گار ستوره میگوید: یوناس 

مصاب میشوند، بنا بر این ما مردم را   منازل، باید آنها را کاهش دهید. ما میدانیم که  تعداد زیاد مردم در زیاد باشد

.را به خانه دعوت نکنندمهمان   ۱۰ بیشتر ازتشویق میکنیم که   

، محالت فروش مشروبات الکولی مذکور ۀبه اساس مقرر .ی نمایدوضع م مجدداً قبلی را  ۀضع شدمقررۀ و  حکومت

مشروبات برای مهمانان در میز های شان الی ساعت باید برای مهمانان خویش جاهای مشخص نشستن داشته باشند.  

  یکه مدت زیاد دارا یبرای صنعت گار ستوره می افزاید: من میدانم که. یوناس می تواندسرویس شده شب  ۱۲

ر این، حکومت اقدامات کمک های مالی را دنبال خواهد کرد. نمیباشد. بنا ب این یک خبر خوش ،مشکالت بوده  

 

جبری از ماسک را وضع میکند، به طورمثال  ۀ، حکومت استفادۀ یک متر ممکن نباشددر صورتی که رعایت فاصل 

از   برای کارمندان خویش را ۀ کارکه زمین مکلف هستنددر: مغازه ها، رستورانت ها و ترانسپورت عامه. کارفرمایان 

 خانه مهیا سازند.

 

 فعالیت های تفریحی 

: امکانات و فرصت های خوب تفریحی برای صحت فزیکی و روانی ما اهمیت زیاد دارد. همچنان این  میگویدشیرکول 

 فرصت ها زمینه را مساعد میسازد تا ما با دوستان خود باشیم. 

کلتوری و ورزشی برای اطفال و نوجوانان مهم است و برای  ۀ افتهی شیرکول اشاره میکند: عرضۀ خدمات سازمان

دارای اهمیت زیاد میباشد. اگر چه وضعیت عفونت ما را وادار به این میسازد تا تعداد اشتراک کننده   نیز االنبزرگ س

ۀ یک متر در انجام دادن این فعالیت پ ها کاهش دهیم، اما در صورتی که رعایت فاصل گروسال را در  ۲۰گان باالی 

سال در   ۲۰گان زیر سن تعداد اشتراک کننده  همچنانما ، ما رعایت این فاصله را وضع نمیکنیم. ها ممکن نباشد

 آنها میتوانند طبق معمول به فعالیت ها و تمرینات خویش ادامه .یمخص نمیسازرا مش فعالیت های ورزشی و کلتوری

 دهند.

تعداد تماس های نزدیک خود را کاهش دهیم. اما  مهم است که ما روابط اجتماعی خود را ادامه داده   

گران در فضای آزاد مالقات  ما باید تنها در صورت مبتال شدن به ویروس به انزوا برویم. در صورت امکان باید با دی

 کنیم.  

 



 اقدامات به سطح ملی قرار ذیل است

 

 توصیه ها و مشوره ها

 

 فاصله و تماس های اجتماعی 

 .متر را رعایت کنند ۱فاصلۀ   گرانبا دی ،اعضای خانواده و اقارب نزدیکبه استثنای  •

کار  پ های خطربزرگساالنی که با اطفال و اشخاص شامل گرو ، مکاتب ابتدائیه واطفال کودکستان ها •

 میکنند، از این امر مستثنی هستند.

دعوت نکنید. در روز های مذهبی کریسمس و  نفر مهمان را به خانه   ۱۰عالوه بر اعضای خانواده، بیش از  •

تعداد  در موردۀ یک متر باید رعایت شود. فاصلاما  نفر مهمان داشته باشید ۲۰سال نو، میتوانید الی 

 کنید. دقت ،مجموعی افرادی که با آنها از نزدیک در تماس هستید

اگر تعداد مالقات کنند، حتی پ/صنف/بخش خود گرومیتوانند با اطفال ئیه اطفال کودکستان ها و مکاتب ابتدا •

 آنها بیشتر از تعداد توصیه شده هم باشد.

 اما خود را منزوی نکنید.  ادهتعداد تماس های نزدیک خویش را کاهش د •

 گران در فضای آزاد مالقات کنید. با دی ،در صورت امکان •

 

 فعالیت های تفریحی سازمان یافته

زاد انجام شوند. اطاق های تبدیل نمودن لباس باید مسدود آفعالیت های تفریحی باید تا حد امکان در فضای   •

 .باشند

سال توصیه   ۲۰، به افراد باالتر از سن برگزار میگرددکه در داخل  در فعالیت های تفریحی سازمان یافته •

متر را   ۲ۀ شوند و در صورت امکان فاصل نفری تقسیم  ۲۰پ های گردد که اشتراک کننده گان در گرومی

 رعایت نمایند.

 ، توصیه های مشخص نمیشود۲۰در مورد رعایت فاصله در فعالیت های اطفال و نوجوانان زیرن سن  •

 ورزش های برتر میتواند به طور معمول انجام شوند. •

 

 SFOمکاتب، کودکستان ها و 

 سطح بلند عفونت  دارایآزمایش های منظم در مکاتب  •

ضرورت، شاروالی ها استفاده مجدد از مدل چراغ ترافیکی را در مکاتب و کودکستان ها آغاز   ورتدر ص •

 .نقطه آغاز چراغ سبز است، در صورتی که به سطح محلی فیصله دیگر صورت نگرفته باشدمیکنند. 

موجودیت تعداد پ ها با گردهمایی ها برای تمام صنف/بخش/گرومراسم و  ،در مکاتب و کودکستان ها •

 گساالن برگزار شده می تواند.ضروری بزر

پ های گروپوهنتون ها، مؤسسات تعلیمات متوسطه و مکاتب حرفوی باید در اسرع وقت تدریس را برای  •

 دیجینال آغاز کنند.  به طور کوچک و

باید در  داشته باشند،  ها برای آنعده محصلینی که نیاز به انجام دادن تجارب البراتواری و پرورش مهارت •

 تدریس حضوری حق اولویت داده شود.



را  ۀ امتحانات و کورس های اجباری پوهنتون ها، مؤسسات تعلیمات عالی متوسطه و مکاتب حرفوی باید زمین •

ؤسسات تحصیلی به طور حضور فزیکی با موجودیت تدابیر وقایوی آماده سازد. این امر در مورد سایر م

 گساالن نیز صدق میکند.بزر

رده  گانه را در انترنت مشاهده ک، کودکستان ها و مؤسسات تحصیالت عالی، معلومات جدامورد اقدامات در مکاتبدر 

 . می توانید

 زنده گی کاری 

 گی.بیشتر از دفاتر خان ۀمتر و استفاد ۱توصیه رعایت فاصله  •

 .شود استفاده  از ماسکباید ، دو موانع فزیکی موجود نباش در صورتی که رعایت فاصله ممکن نباشد •

پ های خطر، اطفال و  گروارائه خدمات ضروری و حیاتی برای گی مانع و دفاتر خاناگر استفاده از ماسک  •

 . الزم نیست استفاده از ماسک  ، در آن صورتگرددمیجوانان 

 تبدیلی هوا 

میباشید، هوای اطاق باید تبدیل  اگر با اشخاصی که عضو فامیل شما نباشند برای مدت طوالنی در یک اطاق  •

 شود. 

 اقدامات تنظیم شده به اساس مقررات 

گردهمایی ها افل و حم  

نفر حق  ۲۰، الی در محافل و گردهمایی های شخصی که در اماکن عمومی و یا کرایی برگزار می شوند •

 دارند. اشتراک 

است که در    مراسم عمومیجنازه  عییمراسم تشرده میتوانند. کنفر اشتراک  ۵۰و فاتحه الی  تدفین در مراسم •

ئه شده را در ذیل مشاهده  د. معلومات ارانگان جاهای مشخص نشستن موجود باشآنها باید برای اشتراک کننده 

 کنید. 

 متر اشتراک کرده می توانند. ۲رعایت فاصله  نفری با  ۲۰۰پ گرو   ۳الی  عمومیدر مراسم  •

نفر   ۵۰، الی گان جاهای مشخص نشستن نباشد، در صورتی که برای اشتراک کننده عمومیدر مراسم  •

 اشتراک کرده میتواند. 

سؤل باید در مورد  . شخص مشود، باید یک شخص مسؤل تعیین گزار میگرددبرای محافلی که در داخل بر •

با مقررات و توصیه های وقایوی دایر  طابقدر ت گان معلومات داشته باشد. محافل متذکره بایداشتراک کننده 

 گردد.

 . گرددشب متوقف  ۱۲ ساعت بایدفروش مشروبات الکولی  •

 خانواده نباشندی که اعضای یک گانمتر میان اشتراک کننده  ۱ ۀ باید از رعایت فاصل برگزار کننده گان •

و ورزشی  ممراس؛ مانند: ورزشکاران در زمینه برای چندین گروه استثنأت موجود استنظارت کنند. 

پ های مربوطه در مکاتب و  گان بعضی کورس ها و اعضای گرو، اشتراک کننده مراسم کلتوری هنرمندان

 کودکستان ها.

یک چوکی در  در هنگام نشستن بایدموجود باشد،  گان جاهای مشخصدر مراسمی که برای اشتراک کننده  •

 با هم بینیشینند.  . اعضای یک خانواده میتوانندخالی باشد اشتراک کننده گان میان

 

 



 رستورانت ها 

فاصله بین چوکی   .متر را رعایت کنند ۱  ۀفاصل در رستورانت ها ، بایدخانواده نباشند انی که عضو یکمهمان •

 می توانند با هم بنیشینند. نزدیک  اقارب متر باشد. اعضای خانواده و  ۱ها باید حد اقل 

در محالت فروش مشروبات الکولی باید برای مهمانان جاهای نشستن موجود باشد. برگزاری مراسم کلتوری   •

 در محالت متذکره از این امر مستثنی میباشند. 

 جاهای نشستن توزیع شده می تواند. در مشروبات الکولی تنها  •

 . شب به فروش برسد ۱۲مشروبات الکولی میتواند الی  •

 باید در صورت موافقه مهمانان معلومات تماس آنها را  راجستر کنند.رستورانت ها  •

 
تحت شرایط وقایوی  ها  فعالیتانجام   

مکاتب، کودکستان ها و مؤسسات تعلیمی و تحصیلی باید تحت شرایط وقایوی فعالیت کنند. شاروالی ها   •

، سطح اقدامات  اگر به سطح محلی تدابیر وقایوی دیگر نافذ نباشد میتوانند از مدل چراغ ترافیکی استفاده کنند.

 سطح زرد اقدامات وقایوی بروند. گ سبز میباشد. ممکن است تمام مکاتب و کودکستان های کشور به به رن

مؤسسات ذیل باید فعالیت های خویش را تحت شرایط وقایوی انجام دهند تا از مسدود شدن آنها  مراکز و  •

 گیری گردد:جلو

، پارک های تفریحی، حوض های آب بازی، پارک آب بازی، سپا، حوض های هوتل، کلپ کتاب خانه ها

، بازار  گاهای تجارتی، مغازه ها، نمایشگاها، فروشگیمویدیو  ای ، صالون هگوهای ورزشی، صالون های بین

 های موقت و امثال آن. 

رعایت کنند.    ن دیگرامتر را با  ۱حد اقل  ۀفاصل نوادهعضای خاثنای ابه است به شرط این که اشخاص بتوانند •

 داشته باشند.  لعمل مراعات نمودن حفظ الصحه و تبدیل نمودن هوا طرزامراکز و مؤسسات متذکره باید برای 

باید در صورت موافقه مشتریان معلومات   دیگر ، مؤسساتشگاهابه استثنای کتاب خانه ها، مغازه ها و فرو •

 راجستر کنند. تماس آنها را 

 گردد.برای کلپ های ورزشی و حوض ها باید رهنمود ها تهیه  •

 ماسک 

گاه های ، رستورانت ها، ترانسپورت عامه، تکسی ها و ایستهاه گادر صورتی که در مغازه ها، فروش •

فزیکی گر موانع ا متر ممکن نباشد، استفاده از ماسک اجباری می باشد. ۱پوشیده رعایت فاصله حد اقل سر

 ، کارمندان نیز مکلف به استفاده از ماسک می باشند.استفاده نشده باشد

 استفاده از ماسک اجباری می باشد. خدماتسایر   ئهارا  ، متخصصین جلد وها  ، سلمانی خانهگاه هادر آرایش •

 گاممراسم و هنختم جمپر ها بعد از گام گرفتن استفاده از ماسک در جاهای پرازدحام، به طور مثال در هن •

 .قبالً به سطح ملی توصیه گردیده بود خارج شدن از ستادیوم فوتبال،

 دفاتر خانگی 

، به شرط  زمینۀ کارکردن از خانه را فراهم سازند باید برای کارمندان خویش  کارفرمایان ،در صورت امکان •

طور مثال: مراقبت اطفال و مراقبت از اشخاص  ؛ به گرددن ضروری ثر شدن خدماتأاین که این امر باعث مت

 آسیب پذیر 

 

 



 قرنطین 

این از نزدیک در تماس بوده باشند، مکلف به قرنطین میباشند. اشخاصی که با شخص مصاب به اومیکرون  •

  تنها برای اعضای خانوادۀ شخص مصاب قابل اعتبار بود.قبالً امر 


