
گسترش   نمودناتخاذ تدابیر و اقدامات برای بطی 
 اومیکرون در ناروی 

 
تدابیر و   عده، یک گسترش نوع اومیکرون ویروس کرونا در کشور نمودنبه منظور بطی  

. گردداقدامات اتخاذ می   

از نوع دلتا مسری   نوع جدید اومیکرون زیاد احتمالبا گویل شیرکول میگوید: وزیر صحت عامه و خدمات مراقبتی، ان

 نارویبه همه کشور ها، منجمله  پاندمی کرونا نشان میدهد که انواع مختلف ویروس در جریانباشد. تجارب میتر 

تدابیر و مقررات شدید را اتخاذ می نماییم.  عدهیک  گسترش عفونت نمودن میشود. ما برای بطی منتقل  

 

: از اند عبارتتدابیر و اقدامات جدید   

روز افزایش می   ۷مدت زمان انزوا برای افرادی که احتماالً به نوع اومیکرون ویروس مصاب شده باشند به  •

 یابد.

  ۱۰ت گر نزدیک به شخص مصاب به اومیکرون مکلف هستند که برای مداعضای خانواده و اشخاص دی •

، وندشخارج  این که از قرنطین روز قرنطین شوند. افراد مذکور باید هر چه زودتر و به روز هفتم قبل از

 تست در روز هفتم آنها می توانند قرنطین را خاتمه دهند.   نتیجه منفیرا انجام دهند. در صورت  PCRتست 

در تماس بوده باشند مکلف به انجام دادن تست میباشند.   میکرون مصاب بهیگری که با شخص افراد د •

 PCRتست  ،سوم و هفتم بعد از تماس با شخص مصاباشخاص مذکور باید هرچه زودتر و بین روز های 

 گران خودداری کنند.از تماس با دی اول تست را انجام دهند و الی ارائه نتیجه منفی

 این اقدامات صرف نظر از حالت واکسیناسیون قابل اجرا می باشد.تمام  •

 ، مکلفیت های فوق الذکر قابل اعتبار نیست.میکرون نیست اگر تثبیت شود که شخص مصاب به •

 

.  ه بود، قابل اجرا استگردید وضعنبه از سوی حکومت ششب  که  اقدامات ورودی تدابیر و اقدامات عالوه براین   

 

به آنعده  واکسین و دوز تقویتی دوم  ل،دوز او تزریق سریعتر ویروس نیازجدید گوید: نوع وزیر صحت عامه می

.تائید می کند اشخاصی که واکسین های متذکره را دریافت نکرده باشند  

 
• Definisjon av "husstandsmedlemmer og tilsvarende nære" (FHI) 
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