
  البالغین جمیع  تحصین بعد الرابعة المرحلة بدء
 ثالثة مرور بعد فتتاحاال إعادة خطة من الرابعة المرحلة تنفیذ في البدء النرویجیة الحكومة قررت

 الجرعة بتلقي عرض على عاًما 18 عن أعمارھم تزید الذین المواطنین جمیع  حصول من أسابیع

 تحصین في الفرصة على حصلوا قد البالغین النرویجیین جمیع سیكون وحینھا ،اللقاح من األولى

 . اللقاح طریق عن أنفسھم

 

 تزید الذین المواطنین من العظمي الغالبیة ستكون األسبوع، ھذا خالل" ھوي بنت الرعایة، وخدمات الصحة وزیر قال

 أو خطیر بمرض اإلصابة ضد جیدة بحصانة التمتع بالتاليو اللقاح، بتلقي عرض على حصلوا قد اعامً  18 عن  أعمارھم

 الفرصة عاًما 18 سن فوق المواطنین جمیع نمنح أن نرید. األولى الجرعة ىقتل على أسابیع ثالثة مرور بعد الوفاة

 .  القیود من المزید تخفیف في قدًما  المضي قبل أنفسھم لتحصین

 . "المقبل األسبوع في الجدید الدراسي العام بدء مع  العدوى معدالت ارتفاع نتوقع

 

 عالیة انتشار معدالت حدوث  لمنع العدوى الحتواء العمل مواصلة المقبلة األسابیع خالل علینا یتعین" ھوي الوزیر تابعو

 على  الحفاظ علینا یتعین یزال ال اللقاح، تلقینا من الرغم فعلى. العدوى تتبع جھود في للبلدیات صعوبات خلق وبالتالي

 كذلكو ،أعراض  ظھور عند االختبار وإجراء ،المرض عند المنزل في والبقاء ،العامة األماكن في آلخرینا نم مسافة

 . الیدین نظافة على الحفاظ

 

 ومساعدة Smittestopp العدوى وقف تطبیق تنزیل الجمیع على ینبغي" المواطنین مناشًدا الصحة وزیر أضافو

 . "القادمة الفترة في التفشي حاالت ووقف العدوى تتبع جھود في البلدیات

 

 عاًما  17 إلى 16 من العمریة الفئة تطعیم

 والتي جرعة بملیون عددھا والمقدر اإلضافیة الجرعات بسبب المقبلة األسابیع خالل التطعیم عملیة وتیرة ستتسارع

 أو أسبوعین قبل كامل بشكل تطعیمھم سیتم البالد في البالغین السكان أن ذلك على وسیترتب بولندا، من النرویج ستشتریھا

 .متوقعًا كان مما أسابیع ثالثة



 فصل بحلول العدوى احتواء في كبیر بشكل ستساعدنا التطعیم وتیرة وتسارع اإلضافیة الجرعات إن" ھوي واصلو

. عاًما 17 إلى 16 من العمریة الفئة تطعیم سیتم كان إذا ما بشأن النھائي القرار اتخاذ من بالتعجیل أیضا سنقوم. الخریف

 من وطلبنا. لھ مخططا كان كما أیلول/  سبتمبر شھر في ولیس أب/  أغسطس شھر خالل القرار ھذا الحكومة ستتخذ

   . "البالغین من االنتھاء بعد الفئة ھذه تطعیم الحتمالیة االستعداد البلدیات

 لھذه اللقاح تقدیم قررنا إذا. العمریة الفئة ھذه تطعیم حول المتوفرة ارفالمع أحدت على بناء القرار سنتخذ" ھوي وأشار

 من سكانھا تطعیم في كبیًرا تقدًما أحرزت التي البلدیات ستمكن بولندا من سنشتریھا التي اإلضافیة الجرعات فإن الفئة،

  .  "قلیلة أسابیع غضون في عاًما 17 إلى 16 من یةالعمر الفئة تطعیم في البدء

 من تتراوح أعمارھم بینم األصغر العمریة للفئات اللقاح تقدیم سیتم كان إذا ما أیضا العامة للصحة طنيالو المعھد یدرس

 .  عاًما 15 إلى 12

 تطعیم لمسألة ودقیق شامل تقییم إلجراء الوقت یمنحنا ما وھو الحالیة الفترة في جید بشكل التطعیم  وتیرة تسیر" ھوي وتابع

 یتم أن المھم فمن العمریة، الفئة لھذه اللقاح بتقدیم أوصینا إذا. المتاحة ارفالمع أحدث على بناءً  الصغیرة العمریة الفئات

  . "أمورھم وأولیاء اللقاح على سیحصلون لمن واألمان الثقة تمنح بطریقة القرار اتخاذ

 

 التدریس أثناء مسافة على بالحفاظ الخاصة متطلباتال من العالي التعلیم طالب عفاءإ

 في قدیم ھذه التسھیالتت المفترض منكان و ،المجاالت من العدید في القیود تخفیفب الصیف فترة خالل الحكومة قامت

 :جدید تعدیل إجراء أیًضا ناآل ویتم. االفتتاح إعادة خطة من الرابعة المرحلة
 

 ةمرحلال في التعدیل ھذا جراء إ المفترض من كان. التدریس أثناء مسافة على بالحفاظ الخاصة لمتطلباتا من الطالب یُعفى

 .العامة للصحة الوطني والمعھد الصحة مدیریة نصیحة على بناءً  اآلن یحدث ولكنھ الرابعة،

 

 وجًھا االلتقاء من التسھیالت ھذه خالل من أخیًرا الطالب تمكنیس" أسھایم ھنریك العالي، والتعلیم العلمي البحث وزیر قال

 فیما المسافة على الحفاظ من ونصف عام بعد المحاضرات قاعات في جنب إلى جنبًا والجلوس الدراسیة الفصول في لوجھ

 االختبارات تكالیف دفع عاتقنا على وأخذنا كرونة ملیون 40 مبلغب الجدد بالطالب الترحیب فعالیات دعمب قمنا لقد. بینھم

 ."السریعة

 

 ."الماضي العام عن وأمانًا متعة أكثر الدراسي عامال بدایة علستج سھیالتالت هھذ أن  من متأكد أنا" الوزیر أضافو



 

 التأھب  حالة استمرار
 .أسابیع أربعة غضون في البالغین من العظمى لغالبیةل اللقاح من الثانیة جرعةال لتلقي وفیر اإلمكانیةت یتمس

 

 مع التعایش علینا یزال ال لكنو ،السیطرة تحت جائحة ال على الحفاظ في اللقاحات ستساعدنا" ھويّ  الوزیر وقال  -

ً  تماًما الخطر إزالة مكنالم غیر من. أخرى معدیة أمراض مع نعیش كما الفیروس،  سیصاب البعض أن یعني مما .ونھائیا

 ."المجتمع افتتاح عادةإو التطعیم من االنتھاء بعد 19- كوفید بسبب الوفیات بعض ستحدثو خطیر بمرض

 

 قد. األمر لزم نإ تدابیر اتخاذ في ستنظر لكنھا الصفر، إلى الخطر ھذا لتقلیل المحلیة بالقیود  بالعمل الحكومة ستمرت لن

 معدالت. ضدھا كبیرة فعالیة للقاحات لیس فیروسیة متغیرات أو خطورة، أكثر مرض إلى تؤدي فیروسیة طفرات تحدث

 یظل یاتالمستشف في األمر بھم ینتھي الذینو ةخطیر حاالتب المصابین عدد نأ طالما الكثیر، تعني ال نفسھا العدوى

 .منخفًضا

 

 تخفیف عملیة من الرابعة المرحلة بعد طبیعیة حیاة لدینا ستكون السابقة، المعطیات على بناء" قائال ھويّ  وأضاف   -

 سلطاتال تكون أن یجب. دولي وال الوطني الصعیدین على الوضع سنراقب. التأھب حالة زیادة على اإلبقاء مع ولكن ،القیود

 ".األمر لزم إذا  قصیرة مھلة غضون في تدابیر تنفیذ على قادرة لتكون ستعدادالا تمأ على والبلدیات  والمستشفیات المركزیة

 

ً  اللقاحات تعدیلب شروط على تنص والتي المقبلة، السنوات في اللقاح من شحنات شراء بشأن اتفاقیات الحكومة أبرمت  وفقا

ً مھم اً جزء ھذا ویُعد. الدولي الصعید على بالتطعیم الخاصة الجھود في كذلك والمساھمة جدیدة فیروسیة متغیرات يأل  من ا

 .التأھب عملیة

 

 البالد الى الدخول قیود في التغییرات
 أخرى مرة البالد لدخول نرویجیة تعلیمیة مؤسسة في الدكتوراه برنامج في قبولھم تم الذین لألشخاص الفرصة ستتاح

 مثل الصحي والحجر االختبار متطلبات نفس الطالب یتبع أن یجب. آب /أغسطس 15 األحد لیلة منتصف من اعتباراً 

 .ثالثةال دولال قائمة من القادمین اآلخرین األشخاص

 

 حباءواأل ألجدادا دخولب السماح سیتم حیث، حتافتاال إعادة خطة من الرابعة مرحلةال بتحدیث أیًضا الحكومة قامت

 .الرابعة المرحلة في ثالثةال بلدانال قائمة من اآلخرین مقربینوال



 

 الحجرو ختباراال جراءإ یخص فیما صارمة لشروط الخضوع علیھم یزال ال" تصریحاتھ ختام في ھويّ  الوزیر وقال  -

 الكثیرین أن لمأع .النرویج في أحبائھم لمقابلة أخیًرا الفرصة اآلن لھم ستتاح لكن النرویج، إلى وصولھم عند الصحي

 ".ذلك إلى یتوقون
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