
خطة إعادة االفتتاح لاألولى  مرحلةدأ الحكومة في التب  
 

، ستنفذ الحكومة الخطوة  العامةللصحة  نيالوط عھدمدیریة الصحة والم  توصیاتبناًء على 
أبریل. باإلضافة إلى ذلك،  16الجمعة  لیلة اللیل، األولى في خطة إعادة االفتتاح من منتصف 

  20الخاصة باألطفال والشباب الذین تقل أعمارھم عن  فعالیاتلل خفیف بعض التدابیر یتم ت
. یجب على البلدیات التي تعاني من ارتفاع ضغط العدوى  الریاضیة للنخبة وفي األلعابعاًما 

. محلیة قبل یوم الجمعة تدابیر  فرضفي  أن تنظر  
 

ا قبل  فرضھالوطنیة التي تم  تدابیرال تخفیفح في تافت األولى في خطة الحكومة إلعادة اال مرحلةتتمثل ال
قیامة. عید ال  

، یمكننا بالفعل یوم الجمعة  قیامةزیادة العدوى في عید ال منعفي  ة الجماعیةساھموالملناس بفضل حذر ا_ 
. خطة إعادة االفتتاح، كما تقول رئیسة الوزراء إیرنا سولبرغلاتخاذ الخطوة األولى   

 

تدابیر إقلیمیة   تسري فیھا التي وشرق النرویج مناطق  على اتأثیرالوطنیة   تدابیرال خفیفتللن یكون 
 . Steinkjer ومدینة ستینشرثل أوسلو  ، أو البلدیات ذات اللوائح المحلیة الصارمة، مةوضعتھا الحكوم

 

الوطنیة اعتبارا من یوم الجمعة، إال أنھا ال   تدابیرعلى الرغم من أنھ سیكون ھناك بعض التخفیف في ال_ 
ویشترط تقدیمھ مع  مساءاال یسمح بتقدیم الكحول بعد الساعة العاشرة تزال صارمة. على سبیل المثال، 

تقول سولبرغ. التي تجمع أشخاًصا من عدة بلدیات، كما  فعالیات إلغاء ال، ونوصي بتأجیل أو الطعام  

 

یجب على   العدوى.ضغط فیھا  ینخفض یجب أن تظل جمیع البلدیات في حالة تأھب جید، حتى تلك التي 
صارمة لمكافحة العدوى محلیًا بناًء   تدابیر فرض مرتفع النظر في عدوى الالبلدیات والمناطق ذات ضغط ال

لزم األمر ن إ تدابیرة العدوى في المنطقة. یجوز لطبیب البلدیة أن یتخذ قرارات عاجلة بشأن العلى حال
.السیاسیة في البلدیة معالجةوفي انتظار ال  

 

حیز الوطنیة  تدابیرالتغییرات في ال دخلاألكثر صرامة، ال ت تدابیرھا،من أجل إتاحة الوقت للبلدیات لتقییم 
. أبریل 16الجمعة لیلة حتى منتصف اللیل، التنفیذ   

 

 

 



في المدارس وریاض األطفال تدابیرالقرارات المحلیة حول مستوى ال  

  دابیركثیًرا من مكان إلى آخر وبین أجزاء البالد. لذلك تعتقد الحكومة أن مستوى الت عدوىتختلف حالة ال
. تحدیده محلیًا  ستمرفي المدارس وریاض األطفال یجب أن ی  

 

في التحول النظر البلدیات بإمكان  لكنوالمدارس قدر االمكان. و ریاض االطفالالحد من اغالق یجب _ 
إلى التعلیم المنزلي الرقمي بالكامل في المدارس أو إغالق ریاض األطفال لفترة قصیرة، من أجل 

قول  ت اختبارھم.   یتوجب الحصول على نظرة عامة على الوضع وإتاحة الفرصة الختبار أولئك الذین 
األشخاص.  العدید من حجرإذا تم  احتمال وارد  ھذا أیًضا وري میلبي إنغ التعلیم واالندماج  ةوزیر  

 

 فعالیات ریاضیة وثقافیة لألطفال والشباب دون سن العشرین 

نقوم اآلن بإجراء تغییرات بحیث یمكن أن یصل عدد المشاركین في الفعالیات الریاضیة والثقافیة  _ 
مشارًكا. ھذا خبر جید للعدید من األطفال والشباب الذین یمارسون أنشطة   50والشباب إلى لألطفال 

أو الكورال أو المسرح. لكن یجب أن   االستعراضیة ترفیھیة أخرى غیر الریاضة، مثل الفرق الموسیقیة
.د یل إنغولف روبستاشؤون االسرة والطفل شینتمي المشاركون إلى نفس البلدیة، كما یقول وزیر   

 

، حتى لو لم یكن الجمھور جالًسا في أماكن في ھذه الفعالیات  شخًصا 50 عدد ال یزید عنمن الممكن جمع   
.العامة عداد ثابتة ومخصصة. عندما یجلس الجمھور على مقاعد ثابتة ومخصصة، یتم تطبیق قیود اال  

 

 فعالیات ریاضیة وثقافیة للكبار 

مباریات تدریبیة في  المجال إلجراء فتح ی، العامةللصحة الوطني  الصحة والمعھد بناًء على توصیة مدیریة 
والرجال. یجب إجراء المباریات  نساءلكرة القدم لل والثاني األولالدوري  في مستویيالھواء الطلق 

التدریبیة بأقل تنقل جغرافي ممكن، ویلزم االمتثال لبروتوكول مكافحة العدوى الخاص باالتحاد النرویجي  
.لكرة القدم  

والرجال في  نساءكرة القدم للل والثاني األول مستویینلمباریات التدریبیة في البإجراء ایُسمح أیًضا 
 ورحض سمح بال یفي ھذه البلدیات  B .و A  تدابیرال ستوىتدابیر إقلیمیة وفقًا لم  تفرض فیھاالبلدیات التي 

 .اثناء المباریات  والحكام  نموظفیالسوى الالعبین و

 

، ستتخذ الحكومة في عدوىث لحالة البناًء على الخبرات المكتسبة من المباریات التدریبیة وتقییم محدّ 
كرة  ل األول والثانين ی یمستو مباریات الدوري في الإلجراء المجال  تحالقرار النھائي بشأن ف 18األسبوع  

. والرجال نساءالقدم لل  

للتدابیر   Aفي البلدیات التي یسري فیھا المستوى لریاضیین المحترفین یُسمح أیًضا بالتدریب المنظم ل
 .ھذا ساري المفعول على الفوراإلقلیمیة. ویعتبر 

 



تجنب السفر الداخليبتوصیة ال  

وفیكن. یشیر ھذا إلى أنھ ال تزال ھناك  أوسلو  النرویج بمقاطعتي في  صابةیمكن ربط غالبیة حاالت اال 
. العدوىالتي تنخفض او تنعدم فیھا مناطق الحاجة التخاذ تدابیر وطنیة تقلل من خطر انتشار العدوى إلى   

ھم بشكل خاص من وإلى  ھذا میعتبر  تجنب السفر الداخلي غیر الضروري. تفید بال تزال التوصیة _ 
یل إنجولف  شؤون االسرة والطفل شالمناطق التي تعاني من ارتفاع ضغط العدوى، كما یقول وزیر 

.روبستاد   

 

 رمضان واالحتفال بالعید 

یبدأ الیوم شھر رمضان. إنھا مناسبة مھمة للكثیرین في النرویج والتي عادة ما تجمع الناس بلقاءات _ 
. اإلفطار واالحتفال بالعید دینیة، وعلى موائد   

  

  تقلیلركم بأن التجمعات االجتماعیة تزید من خطر انتشار العدوى وأنھ یجب على الجمیع  لذلك أود أن أذكّ 
ھذا االمر  الدینیة في جمیع أنحاء البالد تأخذ  أن الطوائف اعلم. نخالطھم/ عدد األشخاص الذین نتواجد معھم

وال یمكن إجراؤه إال بعدد قلیل  فعالیةبأن التجمع في المسجد یعتبر  رجدیة. كما أود أن أذكّ ال على محمل
القواعد  ةعرفمیجب على الجمیع لذا محلیة أكثر صرامة،  تدابیرمن األشخاص. وقد تكون ھناك 

یقول  . في المنازللزیارات اأیضا ویشمل ذلك والتوصیات التي تنطبق في المكان الذي یعیشون فیھ. 
في رمضان.   وآمن قدر اإلمكان طیب بشھر الجمیع أن یحظى  روبستاد اننا نتمنى  

 

الشمس. ُسئلت عدة  طلوعأن یأكلوا أو یشربوا أثناء خالل شھر رمضان للمسلمین الصائمین  جوزال ی
الصیام. قالت شبكة  كورونا اثناءلقاح  أخذ عما إذا كان یُسمح بھذا العام مساجد ومنظمات في النرویج 

ال  ھذا  الحوار اإلسالمي والمجلس اإلسالمي النرویجي إنھ یمكن للمرء أن یأخذ اللقاح أثناء الصوم وأن
إفطارا. عتبری  

 

2 مرحلةقییم الت  

حدد ما إذا كان بإمكاننا االنتقال من خطوة إلى التي تلیھا. بشكل ھي ما یالبیانات ولیس التواریخ  كونست
أسابیع بین الخطوات.  3سیكون ھناك حوالي  اساسي   

من خطة إعادة  2 مرحلةال قدًما إلیإنھ تقییم شامل یعتمد على ثالث نقاط تحدد متى یمكننا المضي _ 
العدوى وعبء المرض، والقدرة االستیعابیة في الخدمات الصحیة وحالة برنامج التطعیم.   االفتتاح: حالة

من خطة إعادة االفتتاح خالل شھر مایو. تقول   2سنقوم بتقییم ما إذا كانت الظروف مناسبة لتنفیذ الخطوة  
. وبطریقة منضبطةوة رئیسة الوزراء إرنا سولبرغ: سنفتح النرویج خطوة بخط   

 

 



: أبریل   16ھذه ھي اإلجراءات الوطنیة التي تسري اعتباًرا من   
 توصیات لكافة انحاء البالد

كنت مریضا  نالمنزل إالزم متر واحد. حافظ على نظافة الیدین.   مسافةعلى  حافظ  

 

االجتماعي  ختالطاال  

 .االجتماعي ختالطیجب على الجمیع الحد من اال •

من خمسة ضیوف. إذا كان جمیع  أكثر    استقبال على مقابلة اآلخرین في الھواء الطلق، وعدم   شجعن •
  ا الحفاظ على مسافةممكنً كون ی، ولكن یجب أن  یسمح بعدد أكبر من االشخاص الضیوف من نفس المنزل،  

 .(جدیدة)  آمنة بین الحاضرین

زیارات من مجموعاتھم الخاصة. باإلضافة قي تلاألطفال في ریاض األطفال والمدارس االبتدائیة  بإمكان •
بتبادل لشباب لألطفال وا یسمح ریاض األطفال والمدارس االبتدائیة،في  ھم الخاصةإلى زیارات مجموعات

 ثابتین. صدیق أو اثنین  مع ات زیارال

 

 السفر

 .ال ینصح بالسفر إلى الخارج. یمكن القیام بالرحالت الضروریة للغایة •

غیر الضروري. ھذا مھم بشكل خاص من وإلى المناطق ذات ضغط العدوى  داخليالسفر التجنب  •
 .المرتفع

، ولكن تجنب وسائل النقل  داخل البالد (مملوك أو مستأجر) أو فندق  نزل العطالت یمكنك السفر إلى م •
 .إن أمكن ةالعام

 .ضروریة ت العمل والدراسة رحالالى مكان رحالت الیمكن اعتبار  •

اتباع التوصیات  بأقل صرامة التي تسري فیھا تدابیر ب على األشخاص الذین یسافرون إلى البلدیات یج •
 .المطبقة في البلدیة التي یعیشون فیھا

 

 

 المدارس وریاض األطفال 

 .تماشیاً مع نموذج اإلشارة الضوئیةاألصفر للتدابیر مستوى الریاض األطفال والمدارس تتبع  •

 عملال

 .ة لذلكمنزل لكل من لدیھ الفرصالعمل من ال •

 



 التجارة

التجاري والشروط   الخاصة بالقطاعمعاییر لل وفقامكافحة العدوى،  تدابیراتخاذ مع  تكون مفتوحة •
 .اللوائح في  علیھاالمنصوص 

 

 األنشطة الریاضیة والترفیھیة 

عاًما التدریب والمشاركة في األنشطة الترفیھیة  20یمكن لألطفال والشباب الذین تقل أعمارھم عن   •
 لتمكن من ممارسةل کان ذلك ضروریا المتر الواحد إذا. وھم معفون من توصیة مسافة بشكل اعتیادي

 .النشاط

لدیة أخرى، فسیكونون  إذا كان األطفال والشباب یتدربون مع فریق أو جمعیة أو ما شابھ ذلك في ب •
 ھذه الجمعیة طالما تسمح حالة العدوى بذلك. (جدید) او قادرین على التنافس مع ھذا الفریق

عاًما الذین یمارسون الریاضات التي ال تنطوي على   20یمكن لألطفال والشباب الذین تقل أعمارھم عن   •
الریاضیة الخارجیة التي تجمع المشاركین من نفس   فعالیات وثیق، مثل التزلج، المشاركة في ال تصالا
 .يجغراف تقسیمك قاطعة في حال یتم استخدام المقاطعةأو الم ةالریاضی منطقةال

أشخاص، طالما یمكنھم   10 ال تزید عنأنشطة داخلیة منظمة في مجموعات  ممارسةیمكن للبالغین  •
 .متر واحد على األقل (جدید) حفاظ على مسافةال

للبالغین ممارسة أنشطة منظمة في الھواء الطلق، طالما یمكنھم الحفاظ على مسافة متر واحد على  یمكن  •
 .األقل (جدید)

 التدرب كالمعتاد، سواء في الھواء الطلق أو في الداخلالمحترفین یمكن للریاضیین  •

 

 التعلیم العالي

مكافحة العدوى. یسمح استخدام صاالت • من الممكن التواجد في الحرم الجامعي مع تعزیز تدابیر 
والمكتبات. یجب تجنب المحاضرات والتجمعات الكبیرة، ویمكن إجراء التدریس في  المطالعة/القراءة

 مجموعات صغیرة. (جدید) 

 

 قواعد لكافة انحاء البالد 
 : التجمعات والمناسبات الخاصة

 ات مختلفة. • یوصى بتأجیل أو إلغاء المناسبات التي تجمع اشخاصا من بلدی

 القواعد التي تخص المناسبات ھي كما یلي: 

  قاعةمنازل، مثل عید میالد في الالحد األقصى ھو عشرة أشخاص في التجمعات الخاصة داخل یكون • 
نفس المجموعة في ریاض األطفال    منحد أقصى في الھواء الطلق. یمكن لألطفال كشخًصا  20مستأجرة. 

 . نظمینالعدد الضروري من البالغین كم التقاءأو المدرسة االبتدائیة 



  یسمح الداخلیة بدون مقاعد مخصصة ثابتة، ولكن ال یزالفعالیات أشخاص في ال 10الحد األقصى یكون • 
عاًما والذین  20 دون سن الریاضیة والثقافیة التي تجمع مشاركین فعالیات شخًصا في ال 50 بعدد ال یتجاوز

 لفعالیات الثقافیة). شخصا في ا 50 مشارکة ا یخص ینتمون إلى نفس البلدیة (جدید م

التي یجلس فیھا كل فرد من الجمھور على مقاعد ثابتة   فعالیات شخص في ال 100الحد األقصى یكون • 
 ومخصصة (جدید) 

شخص  600، ولكن واء الطلقتقام/تنظم في الھ الفعالیات التيشخص في  200قصى االحد یكون ال• 
وھناك مسافة    وثابتةشخص) إذا كانوا یجلسون في أماكن محددة  200مجموعات من  3(مقسمة إلى 

 مترین بین المجموعات (جدید).

نفس المنزل   منالمسافة بین المشاركین الذین لیسوا  شرطتنفیذ تدابیر لتلبیة  ةمنظم جھة ال• یجب على ال
لضمان   حراسةالتي یجلس فیھا الجمھور على مقاعد ثابتة ومخصصة. یجب استخدام  فعالیات في ال

 . ان لزم األمربقاعدة المسافة  االلتزام

 كما في المطاعم (جدید).  ت الفعالیا/في األحداث الكحول  لتقدیم االمكانیة• نفس 

 

 الكحولمع ترخیص لتقدیم والفعالیات  والحانات الحیاة اللیلیة والمطاعم

 مساءاالساعة العاشرة  ال یسمح بتقدیم الكحول بعد  .معھ فقط عند تقدیم الطعام تقدیم الكحول• یسمح ب
 (جدید).

 .ى ذلك• یجب تسجیل معلومات االتصال للضیوف الذین یوافقون عل


