
  

 تخفیف اإلجراءاتتدابير مكافحة العدوى الوطنية: 
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كون یس ی. ولکن اإلجراءات الوطنية لمكافحة العدو العمل ب تواصل الحكومة بشكل رئيس  

  اإلجراءاتهناك 
 
 .لألطفال والشباب والطالب تخفیف ف

  للصحة العام نصائحتستند قرارات الحكومة إىل 
ويجية والمعهد الوطن    ة. مديرية الصحة الي 

، و إننا ن  - ایدا من السکان یحصلون عیل حمایة من خاللرى أن اإلجراءات الوطنية كان لها تأثير التطعیم  أن عددا مي  

  االتجاه الصحيح األمور  ت. اللقاحاب
 
  الوقت نفسه،  . ولکنتسير ف

 
لذلك نواصل  . ال تزال حالة العدوى غير مستقرةف

  من شأنها الحد من انتشار العدو العمل ب بشكل أساس  
بعض نقوم بتخفیف ولكننا  ی. اإلجراءات الوطنية الن 

ا ب . ، وخصوصا لألطفال والشباب والطالباإلجراءات
ً
  الوقت نفسه، نقوم أيض

 
  بعض المجاالت تشديد الف

 
حن  قلیال ف

غال تخرج حا  .(زب المحافظیر  )ح Erna Solberg لة العدوى عن السيطرة، كما تقول رئيسة الوزراء إرنا سولير

 

  أنحاء البال 
 
  مدى انتشار العدوى ف

 
ة ف   وقت قصير  د المختلفة.وهناك اختالفات كبير

 
 . يمكن أن يتغير الوضع برسعة ف

   تظهر التجربة أنه حن  
 
ة طويلة يمكن أن تنترس   ف   كانت خالية من العدوى لفي 

 .فجأة بشكل كبير  العدوی البلديات الن 

وسات الجديدة واألكير عدوى يجعل حالة العدوى أكير إن  - ات الفير هذا يعزز حاجتنا إىل  تعقیدا. انتشار متغير

  اتخاذ تدابير وطنية صارمة و 
 
  نستجيب برسعة عند حدوث  أناالستمرار ف

وستفس  ، كما يقول وزير الصحة للفير

 .(زب المحافظیر  ح) Bent Høie وخدمات الرعاية، بنت هوي

 

ات    من منتصف الليل، اعتبارا سارية تصبح التغيير
 
ا 23لثالثاء اللیلة السابقة لف ستجري الحكومة تقييًما یر/شباط. فير

  منتصف
 
ا لإلجراءات ف

ً
 س. مار آذار/  شهر  جديد

  

  بدرجة أکب   فعلیا الحضور لطالب یمکن ل

أصبح من الممكن اآلن للطالب أن  . عیل األطفال والشباببشكل خاص وباء كورونا وإجراءات مكافحة العدوى لقد أثر 

ين    الجامعات والكلياتًيا فعليكونوا حاض 
 
مع تعزيز تدابير مكافحة ولکن والكليات المهنية  الجامعیة أثناء التدريس ف

مسافة ال تقل عن مي  واحد بیر   الحفاظ عیل المثال، قد تكون هناك تدابير إضافية لضمانعیل سبيل  ی. العدو 

ات و تحدید أماکن الجلوس خالل ا، و الکماماتاألشخاص، واستخدام  يشمل  ة. المقاصف مغلقاإلبقاء عیل لمحاض 

ا 
ً
  تجنب . افحة العدوىتدابير مكتطبیق مع ولکن والمكتبة  صاالت المطالعة فتحافتتاح الحرم الجامع  أيض

 ال يزال ينبع 

ات والتجمعات  تنظیم ا من الطالب. المحاض    تضم عددا کبير
ة ألنه يمكن الن    مجموعات صغير

 
يمكن إجراء التدريس ف

افية سليمة    لديها إجراءات صارمة إضافية و . مكافحة العدوىتراع  تدابير تنظيمها بسهولة بطريقة احي 
  البلديات الن 

 
ف

  ی. قواعد بلدية أخر  تنطبقبسبب حالة العدوى، قد 

ا ألننا  ةأنا سعيد  -
ً
ين نفتح جد   الجامعات والكلياتفعلاآلن للطالب ليكونوا حاض 

 
والكليات  الجامعیة ًيا أثناء التدريس ف

آمل أن ة. ان االتصال االجتماع  مهًما لتقليل الشعور بالوحدة والعزلعاًما صعًبا للعديد من الطالب وك کانلقد   . المهنية



  اإلجراءاتتجعل هذه 
 
ين، كما  التخفیفات ف ا بالنسبة للكثير

ً
اق التعليم جوري ميلنر   ةقول وزير تالحياة الطالبية أكير إش 

Guri Melby   .) اىل   )الحزب اللیير

 

 الرياضية لألطفال والشباب والفعالیات األحداث 

ة لألطفال والشبا فيهية ذات أهمية كبير   األنشطة الي 
 
 محفًزا مهًما لألطفال  ب. المشاركة ف

ً
ا عامال

ً
تعد المسابقات أيض

   20يمكن لألطفال والشباب الذين تقل أعمارهم عن  . والشباب الذين يمارسون الرياضة
 
عاًما التدريب والمشاركة ف

فيهية كالمعتاد  ا أي سمحي  اآلن  . األنشطة الي 
ً
  تألحداث والمسابقات الرياضية لألطفال والشباب البتنظیم اض

جمع ن 

  الداخل و ش  50ما يصل إىل  والفعالیات يمكن أن تضم هذه األحداث ة. مشاركیر  من نفس البلدي
 
شخًصا  200خًصا ف

  الهواء الطلق
 
  تنطوي عیل اتصال وثيق، مثل كرة القدم وكرة  . ف

  األلعاب الرياضية الن 
 
اليد، يجب أن يكون جميع ف

  المسابقة من نفس البلدية
 
  بلدية أخرى، فسيكون یتدربون األطفال والشباب  کانإذا  و  . المشاركیر  ف

 
  ف

مع فريق رياض 

  طالما تسمح حالة العدوى بذلك
  ال تنطوي عیل اتصال  . بإمكانهم التنافس مع هذا الفريق الرياض 

  الرياضات الن 
 
ف

لج    قاطعة. المنطقة الرياضية أو الم نفس المسابقات مشاركیر  من تضم، يمكن أن الثلجعیل وثيق، مثل الي  

 

 تغيبر متطلب المقاعد الثابتة 

بشكل مختلف وقد  الفاعلة الجهاتلمقاعد الثابتة تؤثر عیل بشأن اأشار العديد من المنظمیر  إىل أن المتطلبات الحالية 

   10 یشاركالقاعدة اآلن ه  أنه يمكن أن  . يكون من الصعب ممارستها 
 
یمکن أن ، ولكن یةالداخل الفعالیات أشخاص ف

 .مقاعد ثابتة عیلإذا كان الجميع يجلس  ا شخص 200 یشارك

ات عیل  يتم استبدال متطلب المقاعد الثابتة  والفعالیات.  األحداثفیما یتعلق بلوائح اللذلك تقوم الحكومة بإجراء تغيير

  مكان ثابت  .د المخصصةبمتطلب المقاع
 
  أنه يمكن للجمهور الجلوس عیل كرس  أو مقعد أو ما شابه، أو ف

هذا يعن 

  أماكن أكير  أحداث أكير تنظیم يسمح هذا التغيير ب . عیل األرض خالل الحدث بأكمله
 
 .ف

  أن السماح ل  
 
  للصحة العامة واضحان ف

ويجية والمعهد الوطن  بالداخل، حن  مع شخص  200إن مديرية الصحة الي 

  مخصصة وجود مقاعد ثابتة
  ءً رخا إ، يعن 

ً
  حالة العدوى الحالية غير المستقرة للتدابير  ا شديد

 
وري  .ف لذلك من الض 

  حدث داخیل  إىل 
 
وهذا يشمل الجنازات  . شخص 100تحديد الحد األقىص لعدد األشخاص الذين يمكنهم الحضور ف

 .مراسیم تودیع الموت  و 

 

  تفيد قد تلقينا الكثير من التعليقات ل  -
بحيث يكون  القواعد لذلك نقوم بتبسيط  . بأن متطلب المقاعد الثابتة معقد الن 

  األحدرعایة إجراءات من األسهل 
 
  أنه يمكن لمزيد من اث والفعالیات. مكافحة العدوى ف

ا ألن هذا يعن 
ً
أنا سعيد جد

  الناس 
 
  جميع أنحاء البالد، وأننا نزيد عدد الذين يمكنهم حضور الجنازات من  القداساتالمشارکة ف

 
 100إىل  50ف

  ال يمكن تأجيلها، وه  أساسطقوس لها أهمية خاصة ألنها  ومراسیم تودیع الموت  الجنازات  . شخص
 
لذلك، . الحداد  یة ف

ين، كما يقول وزير   Kjell Ingolf  يل إنغولف روبستادش لةعائوالشؤون الطفل أعتقد أن هذا التغيير مهم بالنسبة للكثير

Ropstad  .)  )الحزب الدیمقراط  المسیح 

 

يستلزم التغيير  والفعالیات األکير حجما.  من األحداثللسماح بتنظیم عدد أکير تعتقد الحكومة أنه ال يوجد مجال 

ا 
ً
  ، الالفاعلة جهاتلبعض البالنسبة تشديد

   200 بمشارکة ما یصل إىلتنظم فعالیات أن لها الیوم يمكن  ن 
 
شخص ف

  تقیم نشاطاتها التغيير هو مصدر ارتياح  . رحامقاعد ثابتة، عیل سبيل المثال، المس
  أنواع أخرى  للجهات الفاعلة الن 

 
ف



، مثل قاعات القرى والنوادي و   
  يمكن أن تضم اآلن ما يصل إىل  صاالت من المبات 

 100الحفالت الموسيقية، الن 

   ا يجلسونشخًص 
 
 .ةثابتو  مخصصة جلوس أماكن ف

 

  الهواء الطلق، يتم الحفاظ عیل 
 
   600 یشاركيمكن أن  . شخص 200الذي یسمح بمشارکة  الحاىل   التدبير ف

 
شخص ف

  أماكن مخصصة و شخص،  200من  تتألف کل منها  هناك ثالث مجموعات تالهواء الطلق إذا كان
 
جميعهم يجلسون ف

ين بیر    .المجموعات المختلفةثابتة وهناك مسافة مي 

   األشة المعیشیةنفس  منيجب عیل المنظم تنفيذ تدابير لتلبية متطلب المسافة بیر  المشاركیر  الذين ليسوا 
 
ف

  يجلس فيها الجمهور عیل مقاعد ثابتة ومخصصة
 .لضمان ذلك الحراسإذا لزم األمر، يجب استخدام  .األحداث الن 

  تجم
 .ع أشخاًصا من بلديات مختلفةيجب تأجيل أو إلغاء األحداث الن 

 

وبات الکحولیةو ساعة تم تغيبر ی   22  الساعةإیل قف تقدیم المشر

سمح بتقديم  وبات اليوم، ي    المطاعم. الطعا یأکلونلمن  یةالكحولالمرس 
 
  موعد ال  تقدیميجب أن يتوقف  م ف

 
الكحول ف

  للصحة العامة لتغيير  ل. يتجاوز منتصف اللي
ويجية للصحة والمعهد الوطن  ساعة تتبع الحكومة نصيحة المديرية الي 

وبات الکحولیة من وقف   . خلفية حالة العدوى غير المؤكدة، وذلك عیل 22:00إىل الساعة  24:00الساعة تقدیم المرس 

  الحد من التنقل واالتصال بیر  الاتخاذ هناك حاجة إىل 
 
سمح  . ناستدابير للمساعدة ف   المناسبات  بتقدیمي 

 
الكحول ف

  المطاعم
 
 .بنفس الطريقة كما ف

 

 لهمكبأ توصيات للبلد 

 الجتماع   تصالال 

   الهواء الطلق،  الناس يتم تشجيع . االتصال االجتماع   الحد منيجب عیل الجميع  
 
عیل مقابلة اآلخرين ف

  زيارات من أكير من خمسة ضيوف باإلضافة إىل أولئك الذين يعيشون مًعا بالفعل
 .وعدم تلف 

  لإذا كان جميع الضيوف ينتمون إىل نفس مع  ، ولكن يجبد المجتمعیر  أکير كون عدی، فيمكن أن المي  

ينفة آمنة بیر  االحفاظ عیل مسیسمح بأكير مما  العدد  یکونأال  ذلك  .الحاض 

  رياض األطفال والمدارس االبتدائية الحصول عیل زيارات من  
 
  يمكن لألطفال ف

 
مجموعاتهم األطفال ف

 .الخاصة

 

 السفر

  لسفر إىل الخارجاال یوض ب. 

 وري  .تجنب السفر الداخیل  غير الض 

   ولكن تجنب  بیت/کوخ قضاء اإلجازاتيمكنك السفر إىل ، استخدام )مملوك أو مستأجر( أو فندق محیل 

 .وسائل النقل العام إن أمكن



 لدیها يجب عیل األشخاص الذين يسافرون إىل البلديات  ، ةكقاعدة عام  
إجراءات أقل ضامة، اتباع الن 

  يعيشون فيها 
  البلدية الن 

 
 .عادةالتوصيات المطبقة ف

 

 أماکن العمل

 لیوض بالعمل من ال  ة لذلك. لكل من لديه الفرص مي  

 

فيهية  األنشطة الرياضية والبر

   20يمكن لألطفال والشباب الذين تقل أعمارهم عن   
 
فيهية والمشاركة ف عاًما ممارسة األنشطة الي 

فيهية كالمعتا إذا کان واحد مسافة مي  الحفاظ عیل بالخاصة ون من التوصية يوهم معف د. األنشطة الي 

ور ذلك   .للقيام بالنشاط یا ض 

  تجمع  20يمكن لألطفال والشباب الذين تقل أعمارهم عن  
  األحداث الرياضية الن 

 
عاًما المشاركة ف

  الداخل . مشاركیر  من نفس البلدية
 
  مثل هذه األحداث 50ما يصل إىل  یشاركيمكن أن  ،ف

 
 . شخًصا ف

  
 
 حکامالرياضيیر  والمدربیر  وال هذا العدد  يشملو ، مشارك 200 هو  الحد األقىصفإن الهواء الطلق،  أما ف

. متفرجالو    بلدية أخرى، فسيكون بإمكانهم یتدربون األطفال والشباب کان إذا   یر 
 
  ف

مع فريق رياض 

  طالما تسمح حالة العدوى )جديد( بذلك
 .التنافس مع هذا الفريق الرياض 

  ال تنطوي عیل عاًما والذين يما 20يمكن لألطفال والشباب الذين تقل أعمارهم عن  
رسون الرياضات الن 

لج    تجمع المشاركیر  من عیل الثلجاتصال وثيق، مثل الي  
  األحداث الرياضية الخارجية الن 

 
، المشاركة ف

ستخدم فيها حیث ة قاطعنفس المنطقة الرياضية أو الم
 
. )كتقسيم جغرا  المقاطعةت  

 
 (. جديدف

 األنشطة الداخلية ا  
 
  الهواء الطلق، يمكن للبالغیر  ممارسة  . ولکنلمنظمةال ينصح الكبار بالمشاركة ف

 
ف

 .آمنة من اآلخرینالتمارين الرياضية المنظمة إذا كان من الممكن الحفاظ عیل مسافة 

 الداخل  
 
  الهواء الطلق أو ف

 
 .يمكن لكبار الرياضيیر  التدرب كالمعتاد، سواء ف

 سمح ب فیر  األحداث الرياضية  تنظیمي  نصح بتأجيلها ، باستثناء للمحي    ال يزال ي 
ينطبق . مباريات الدوري الن 

ا عیل المباريات التدريبية ضد فرق أخرى 
ً
ا عیل الرياضات . ناديال تنتم  لنفس الهذا أيض

ً
ينطبق هذا أيض

  ه  خارج
  ذلك كرة القدم الن 

 
 .لحد من التنقل واالتصال االجتماع  یوض باال يزال  . الموسم، بما ف

 

 عایل  التعليم ال

   ين   الجامعات والكليات خاللًيا فعليمكن للطالب أن يكونوا حاض 
 
والكليات المهنية  الجامعیة التدريس ف

 .لمكافحة العدوى )جديد( مع اتخاذ تدابير معززة

   ة إذا تم   مجموعات صغير
 
ة، ولكن يمكن إجراء التدريس ف ات والتجمعات الكبير يجب تجنب المحاض 

 .)جديد( دابير مکافحة العدویتراع  تتنظيمها بطريقة سليمة 

  ا
ً
مكافحة  اتخاذ تدابير والمكتبة مع إمکانیة استخدام قاعات المطالعة يتضمن افتتاح الحرم الجامع  أيض

 .العدوى )جديد(



 

 بأکملەقواعد للبلد 

 :التجمعات والمناسبات الخاصة

  تجمع أشخاًصا من بلديات مختلفة والمناسبات يجب تأجيل أو إلغاء األحداث
 :األحداث ه  كما يیل  تنظیم قواعد  .الن 

  التجمعات الخاصة  
 
ة أشخاص كحد أقىص ف   العرس 

 
  تقام ف

  االحتفال بداخل، مثل الن 
 
أعياد الميالد ف

 .أماكن مستأجرة

  50 األحداث الرياضية الداخلية لألطفال  
 
  تالو  شخًصا كحد أقىص ف

البلدية  جمع مشاركیر  من نفسن 

 .)جديد(

    100  أحداث أخرى حيث يجلس كل فرد من الجمهور عیل مقاعد ثابتة ومخصصة  
 
شخص كحد أقىص ف

 . )جديد(

   200   األحداث کحد أقىص شخص  
 
  ف

 
  تقام ف

 3× شخص  200 یسمح بمشارکة الخارج، ولكنالن 

  أماكن 
 
ين بیر  المجموعات مخصصةمجموعات إذا كانوا يجلسون ف  ثابتة وكانت هناك مسافة مي 

  )جدید(. 

   األشة نفس  منيجب عیل المنظم تنفيذ تدابير لتلبية متطلبات المسافة بیر  المشاركیر  الذين ليسوا

  يجلس فيها الجمهور عیل مقاعد ثابتة ومخصصة المعیشیة
  األحداث الن 

 
لزم األمر، يجب  وإذا  .ف

 .)جديد( ذلكلضمان  الحراساستخدام 

   حكمها تعتير و وي  
 
  الجمعيات وما ف

 
  ذلك االجتماعات ف

 
  الالئحة أن اجتماعات األعضاء بما ف

 
ضح ف

 .فعاليات )جديد(بمثابة 

 

 الحياة الليلية والمطاعم

    وبات الکحولیةسمح ي   الساعة توقف . یالطعام معفقط  بتقدیم المرس 
 
وبات الکحولیة ف تقدیم المرس 

 .)جديد(  22.00

   وباتي    یةالكحول سمح بتقدیم المرس 
 
  المطاعم )جديد(  الفعالیات بنفس الطریقةف

 
 .كما ف

  
  

 
 


