
  من الحجر الصحي الحاصلین على لقاح كورنا إعفاء
 الخاص بمخالطة حالة إصابة

 

مخالطة حالة إصابة.  الخاص بلم یعد المطعّمون بشكل كامل بحاجة إلى الخضوع للحجر الصحي 
ثالثة إلى اثني    ما بین على أن یكون قد مر، جرعة واحدة من اللقاح حصلوا علىاألشخاص الذین 
حالة إصابة  الخاص بمخالطة عفون أیضا من الحجر الصحي ذ تلقیھم الجرعة، یُ عشر أسبوعا من

. تدخل ھذه التغییرات حیز  الشخص المصاببعد مخالطة   7و 3بین الیومین  لفحصإذا خضعوا ل
مایو / أیار.    4التنفیذ اعتباراً من منتصف لیلة الثالثاء الموافق   

 
التعدیالت مع التوصیات التي قدمتھا مدیریة الصحة والمعھد الوطني للصحة العامة للحكومة.تتماشى ھذه   

ملیون شخص في النرویج على جرعة واحدة   1.3قال وزیر الصحة وخدمات الرعایة، بنت ھوي "لقد حصل أكثر من 

ر وسیجعل مخالطة حالة إصابة ھو خبر ساالمرتبط بعفاء المطعّمین من الحجر الصحي إعلى األقل من لقاح الكورونا. إن 
 الحیاة الیومیة أسھل بالنسبة للكثیرین". 

  19-كوفیدأصیبوا ب األشخاص الذین  یخضع المطعّمون بشكل كامل بموجب ھذا التعدیل لنفس القواعد التي تنطبق على
 موجبخالطة حالة إصابة. وببمالخاص حجر الصحي لل الخضوع من اآلن معفون فھم وبالتالي ،خالل الستة أشھر األخیرة

اختبار الكورونا بعد مخالطة شخص مصاب. ون بشكل كامل إجراء مھذا التعدیل، ال یحتاج المطعّ   
خالل  19-أصیبوا بكوفید الذین تلقوا اللقاح أووكانت السلطات المعنیة قد حددت في وقت سابق أن األشخاص الذین 

 .  1األشھر الستة األخیرة معفون مما یسمي الحجر الصحي خالل فترة االنتظار
 

 األشخاص الذین تلقوا جرعة واحدة فقط من اللقاح
مخالطة  الخاص بأسبوعا من الحجر الصحي  12إلى  3یمكن إعفاء األشخاص الذین تلقوا الجرعة األولى من اللقاح منذ 

بعد آخر مخالطة للشخص المصاب. أما األشخاص   7و 3) بین الیوم PCRبشرط إجراء اختبار بي سي آر ( إصابةحالة 

 صابة.  إ الذین ال یریدون إجراء االختبار، فیتعین علیھم الخضوع للحجر الصحي الخاص بمخالطة حالة 

أن یأخذ كل من سیحصل على جرعتین، الجرعة الثانیة في الوقت السلیم للحصول  وأضاف وزیر الصحة قائال "من المھم 

 . " ضد الفیروس الحمایة الكافیة ولالحتفاظ بصفتھ كمطعّمعلى 

ألشخاص المطعّمین.  بالنسبة ل إلى البالد السفر  ال یتم إجراء أي تعدیل على الالئحة الخاصة بالخضوع للحجر الصحي عند

 ھذه المسألة قید النظر في الوقت الحالي.  

 
توضیح من المترجم: الحجر الصحي خالل فترة االنتظار ھو الخضوع للحجر بسبب مخالطة شخص یشتبھ في إصابتھ بالعدوى بسبب مخالطتھ   1

ابتھ وینتظر نتیجة الفحص. ولكن لم تثبت إص  ، لحالة إصابة  



 إنھاء الحجر الصحي 

بدء  معإنھاء فترة الحجر الخاص بمخالطة حالة إصابة الذین یخضعون للحجر الصحي ین األشخاص المطعّم بإمكان

یتعین على األشخاص الذین تلقوا  وتلقیھم الجرعة األولى.  علىإذا كان قد مر أكثر من ثالثة أسابیع ، سریان ھذا التعدیل
بعد آخر مخالطة للحالة المصابة إذا   7و 3) بین الیوم PCRجرعة واحدة فقط من اللقاح إجراء اختبار بي سي آر (

 خرجوا من الحجر الصحي.  

 تبار عند خروجھم من الحجر الصحي.  ال یحتاج المطعّمون بشكل كامل إجراء االخ

الخاص بمخالطة حالة إصابة ما ھو الحجر الصحي   

مع   مخالطةللحجر الصحي من وقت حدوث ال بالفیروس یجب خضوع جمیع المخالطین عن قرب لشخص ثبتت إصابتھ

لشخص مصاب، فسیتم االتصال بك من قسم تتبع العدوى وإعالمك بما الذي یتوجب  االشخص المصاب. إذا كنت مخالط

 علیك فعلھ.  

 . إصابةالحجر الصحي بسبب مخالطة حالة بلمعرفة القواعد الخاصة  helsenorge.noاطلع على صفحة 
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