
ۀ چهارم  مرحل ،النگسابزر  ؤنیت همهبعد از مص

گردد آغاز می  بازگشایی  

 
دوز اول   بیقتطسه هفته بعد از  را گرفته است که مرحلۀ چهارم بازگشاییحکومت تصمیم 

  آغاز نماید. در آنصورت همه ساکنین بالغ ناروی سال  ۱۸ تر از سنواکسین به همه افراد باال

.گردندو مصؤن واکسین محافظت  تزریقبا را خواهند داشت که  این فرصت  

 

این   جریاندر  سال ۱۸سن   ازتر باال اکثریت افراد برایگوید:  ی، وزیر صحت عامه و خدمات مراقبتی مبنت هویه

خطر مرگ   در برابر بیماری های جدی و این اشخاص هفته بعد از سه ت؛ یعنیاس شده کرونا پیشنهادواکسین  هفته

گشایی تا قبل از باز مهیا سازیماین فرصت را سال  ۱۸سن   تر ازمحفوظ می باشند. ما می خواهیم که به همه افراد باال

 بیشتر خود را محافظت کنند. 

عفونت افزایش یابد. میزان در هفته آینده ،در رابطه با آغاز مکاتب که انتظار می رود  

 

 گهداریم تا از گسترش عفونت جلو گیری گردیده وبنت هویه می افزاید: در سه هفته آینده باید سطح عفونت را پایین ن

باید ی باز هم ول باشیم کردهرا دریافت واکسین  اگر چهدشوار نشود. ت منابع عفون نمودن مشخصلی ها برای شاروا

بمانیم، در صورت داشتن عالیم خود را آزامایش نموده و متوجه  بیماری در خانه ایام فاصله را مراعات نماییم، در

   نظافت دستان خود باشیم.

گسترش  از گیریو جلو ردیابیدر مورد  مبتوانی وسیله به این تا  نمایند را داونلود  پستو همه باید اپلیکیشن سمیته

.  کمک نماییم مربوطه خود های با شاروالی عفونت  

 

ساله  ۱۷و  ۱۶برای جوانان  واکسین عرضه  

سریعتر خواهد شد زیرا ما یک میلیون دوز اضافی واکسین را از کشور   در هفته های آینده تطبیق برنامه واکسیناسیون

  الً تصور  می شدقبکه  نسبت به آن چه هفته  ۳الی   ۲ ،گساالنپولند خریداری می نماییم. این باعث می شود که بزر

. شوندن کامالً واکسی زودتر  

 

در مورد اینکه آیا  .می باشد قطه مثبتیک ن لدر مقابل افزایش عفونت در خزان امسا نبنت هویه می گوید: ای

. حکومت این  م نمودیخاذ خواهزود تر ات نهایی خود را یم مصت ما ،ساله واکسین شوند و یا خیر ۱۷و  ۱۶نوجوانان 

گروه آماده واکسین به این  تطبیقشده است تا برای  استدرخو . از شاروالی ها نمایدخاذ می اگست اتتصمیم را در ماه 

 گی داشته باشند.  

 

 



 

. اگر تصمیم اتخاذ  در مورد واکسیناسیون این گروه سنی اتخاذ خواهیم کرد تازه معلومات ساسا هب ما این تصمیم را

برای شاروالی ها   نماییم از پولند خریداری می  ، دوز های اضافی کهرضه شودعواکسین  برای این گروهگردد که 

آغاز نمایند. در جریان چند هفته ساله را  ۱۷و  ۱۶واکسین نوجوانان  برنامه تطبیقرا می دهد که  این فرصت  

 

شود و یا خیر.  عرضهساله نیز واکسین  ۱۲است که آیا برای اطفال الی   این انستیتوت صحت عامه در حال بررسی  

 

در  انیموما می ت ومات جدیدبه اساس معل پیش می رود و واکسیناسیون به خوبی ۀگوید: تطبیق برنامبنت هویه می 

  گروه که برای نماییماتخاذ  اگر ما تصمیمرا انجام دهیم.  ههمه جانبیک ارزیابی  نوجواناناکسین برای ئه ومورد ارا

و اطمینان  قبولبرای جوانان و والدین آنها قابل  اتخاذ شده تصمیم است کههم مئه شود، واکسین ارا باید نیز مذکور

 باشد.

 

از رعایت فاصله معاف می باشند  محصلین در جریان تدریس  

  ، اتخاذ نمودکه در اصل مربوط به مرحلۀ چهارم بازگشایی بود برخی تدابیر و اقداماتی راحکومت  ،در جریان تابستان

تغییرات بوجود می آید: حاال در این مورد که  

چهارم   ۀلحرعایت فاصله معاف می شوند. این امر در اصل مربوط به مراز مکلفیت  محصلین در جریان تدریس

. می باشد قابل تطبیق گشایی بود ولی به اساس توصیه های ریاست صحت عامه و انستیتوت صحت عامه اکنونباز  

حضور فزیکی داشته   وفگوید: حاال محصلین می توانند در صن، وزیر تحقیقات و تحصیالت عالی می هایمسهنریک ا

سال تدریسی و  نخستهفته های  رهنمایی در بنیشینند. ما برای هشان هشانه ب باهم یک و نیم سال تمد باشند و بعد از

چهل میلیون کرون را اختصاص داده ایم. مبلغ تست های سریع کرونا   

نسبت به سال گذشته بهتر و  آغاز سال تحصیلی امسال که  خواهد شدن هستم که این امر باعث یمطمئ به طور کل من

خواهد بود.  تر محفوظ  

 

گی ه حالت آماد  

هفته ارائه خواهد شد.  ۴الی  ۲برای اکثریت اشخاص بزرگسال دوز دوم واکسین در مدت    

 

با این  ما باید ولی هنوز همپاندمی را تحت کنترول داشته باشیم  واکسین هام با کمک انی ما می توگوید: بنت هویه می 

بعد ، یعنی ممکن است که خطر وجود ندارد  ناز بین برد زنده گی کنیم. امکان دیگر ساری امراض سایر مانند ویروس

به  ده یی دیگرعو  شونددچار بیماری های جدی   بعضی اشخاص نیز گشایی جامعهواکسیناسیون و باز ۀتکمیل برنام از

. ست دهد گی خود را از دزنده  ۱۹-علت بیماری کووید  

 

 رورتض ادامه نمیدهد ولی در صورت رومذک خطر برای از بین بردن محدودیت ها را در داخل کشورحکومت 

که منجر به بیماری های جدی تر شود   دظهور کن اقدامات الزم را اتخاذ خواهد نمود. ممکن است انواع دیگر ویروس



و در   مبتال شخاص به بیماری های جدیتعداد کم اصورتیکه مؤثریت واکسین در مقابل آنها کمتر باشد. در و یا هم 

. نیست زیاد دارای اهمیت ارقام در مورد سطح عفونتتر می شوند، سشفاخانه ها ب  

 

زنده گی عادی روزمره    لۀحمر یک بازگشایی از مرحلۀ چهارمد بعمی خواهیم که  ما به همین دلیل گوید:بنت هویه می 

. نمودنظارت خواهیم به سطح ملی و بین المللی  وضعیت را اباشیم. م کامل داشته ه گیآماد دبای ولی شیمبا داشته

  در مدت کوتاه اقدامات الزم را لزومتا در صورت  ته باشنداده گی داش، شفاخانه ها و شاروالی ها باید آممقامات دولتی

 تطبیق و عملی نمایند. 

 

 روک. موافقتنامه های مذاست دهسانر  امضابه افقتنامه هایی را وم حکومت در سال های آینده در مورد تحویل واکسین

 بهبود و توسعه بین المللی برای تالش هاییافته ویروس و مشارکت در  واکسین در برابر انواع جهش رتغی شامل

گی های ما می باشد.مهم آماده  های بخش ی ازواکسین می باشد. این امر یک   

 

 تغییرات در محدودیت های ورود

، افرادی که در یکی از مؤسسات تحصیلی ناروی در برنامه دکتورا پذیرفته اگستماه   ۱۵شب یکشنبه، تاریخ  از نیمه

مسافرین کشور های ثالت را مراعات  این افراد باید شرایط آزمایش و قرنطین وارد ناروی شوند.  می توانند شده اند،

 کنند. 

 

، پدر کالن و  مرحلۀ چهارم دربه روز کرده است. ۀ چهارم بازگشایی را طرح برنامه مرحل حکومت همچنین

سفر کنند.  ثاز کشور های ثال به ناروی می توانند یگرو اقارب نزدیک د پسردوست دختر/دوست ، مادرکالن  

 

  اکنونشرایط سخت آزمایش و قرنطین وجود دارد ولی  هنگام ورود برای افراد متذکزههنوز هم گوید: بنت هویه می 

 نیطوالبرای مدت  مالقات کنند. من می دانم که تعداد زیاد اشخاص با عزیزان خود  در ناروی که می توانند این افراد

بودند.  این امر منتظر  

 


