
  

 توص�ات الحكومة لع�د الفصح

  
ا، و�ــهذە المناسبة، تقدم الحكومة توص�ات حول ك�ف�ة قضاء   تحل عطلة ع�د الفصح ق��ب�

 .العطلة بط��قة آمنة

  
ي للصحة العامةدیر �ستند التوص�ات إ� تق و�ج�ة والمعهد الوطين احات من مدي��ة الصحة ال�ن  .ات واق�ت

ة ارتفعت أعداد اإلصابات بالعدوی. حالة    - ي األسابيع األخ�ي
و�ــــج غ�ي مستقرة، و�ن ي ال�ن

نحن قلقون �شأن  العدوی �ن

ون والتقوا بالعد�د من األشخاص اآلخ��ن خالل  ع�د الفصح، كما �قول وز�ر الصحة  عطلة العواقب إذا سافر كث�ي

 .وخدمات الرعا�ة، بنت هوي

  

ي وقت قص�ي تتم مراقبة حالة العدوى عن كثب، 
ي   .  و�مكن تغي�ي اإلجراءات �ن

وري �ن التوص�ة بتجنب السفر غ�ي ال�ن

ا   و�ــــج تنطبق أ�ض� ورة القصوى .ع�د الفصحعطلة  خالل ال�ن ي حالة ال�ن
 .ال ينصح بالسفر إ� الخارج إال �ن

ا، �مكن للناس الذهاب إ  أما�ن اإلقامةحيت لو لم �كن السفر إ�    - ور�� و�ــــج �ن ي ال�ن
فيه�ة �ن   والشالیهات األ�واخ� ال�ت

ي ع�د الفصح إذا بیوت قضاء العطلة   / الجبل�ة
ي هذە الحالة   .مكافحة العدوىجراءات  إل  الم��د من المراعاةأبدوا �ن

�ن

ا، وتجنب   بالتسوقنو�ي  ل  من اآلخ��ن، كما �قو آمنة والحفاظ ع� مسافة  ،وسائل النقل العام إن أمكناستخدام مقدم�

 .هوي

  

ل   ن ي الم�ن
ا، �جب عل�ك البقاء �ن ي إذا كنت م��ض�

ي  و�ذا  .ع�د الفصح�ن
، �جب عل�ك العودة إ�  ال��خ الجب�ي مرضت �ن

ن  ي الحجر الص�ي أو تنتظر أما ل. الم�ن
ن ر االختبا نت�جةإذا كنت �ن ي الم�ن

ا البقاء �ن �جب ع� األشخاص   ل. ، ف�جب عل�ك أ�ض�

ي مناطق
ي ، مثل أوسلو، تجنب متفش�ة فیها �شکل کب�ي العدوى  ح�ث  الذين �ع�شون �ن

الفنادق وأما�ن اإلقامة  اإلقامة �ن

ي يتجمع فيها األخری   .عدد کب�ي من الناساليت

ي الهواء  من الناس  أقل  عددا كل شخص    �خالطنو�ي بأن     -
من المعتاد وأن تتم االجتماعات واأل�شطة قدر اإلمكان �ن

 .ل هويالطلق، كما �قو 

  

�نو  القداسعت�ب � ا من ع�د الفصح بالنسبة لل�ث�ي ا مهم�   القداسحضور  للناس�مكن   .  االحتفاالت الدين�ة األخرى جزء�

ي المكان الذي �ع�شون ف�ه، ول�ن �جب عليهم تجنب مثل هذە التجمعات خارج   حتفاالت والشعائر واال 
الدين�ة �ن

 .بلديتهم

  

 هذە �ي التوص�ات الخاصة بعطلة ع�د الفصح  

 توص�ة عامة



ل إذا لم تكن بصحة ج�دة، و  • ن ي الم�ن
ي أقرب وقت ممكن إذا كنت تعتقد أنك مصاب کورونا ر  ا اختبقم ب�جراء ابق �ن

بـ   �ن

 .19-کوف�د

  

 

 السفر

ي حاال يُ  ال    •
ورة القصوى تنصح بالسفر إ� الخارج إال �ن ي  . ال�ن

وري �ن و�ــــج داخل تجنب السفر غ�ي ال�ن  .ال�ن

/ ال��خ السفر إ� مع ذلك   �مکنك  • ا �شكل   ب�ت قضاء العطلةالجب�ي (مملوك / مستعار / مستأجر) إذا كنت ح��ص�

ي مكافحة العدوى اتباع إجراءات  خاص ع� 
ي  �ن

من  مع  سافر مع من تع�ش معهم أو   مکان قضاء العطلة. الط��ق و�ن

 .اآلخ��ن وأن تحافظ ع� مسافة آمنة منقبل المغادرة  أن یتم التسوق ، و�فضل الدرجةبنفس تخالطهم 

ي تق�م فيها، ع� سب�ل المثال ع�ب موقع البلد� • ي البلد�ة اليت
ع�    ةمن المهم التحقق من اإلجراءات المطبقة �ن

نت  .  helsenorge.no أو ع�ب موقع   اإلن�ت

ي تنطبق  تكإجراءات أقل �امة من بلدي لدیها إذا سافرت إ� بلد�ة  • ، ف�جب عل�ك كقاعدة عامة اتباع التوص�ات اليت

ي 
 .لدیتكب�ن

، أو تنتظر  • ي الحجر الص�ي
ي عطلة ع�د الفصح، وال حيت إ�  عل�ك أال �سافر االختبار، ف�جب   نت�جة إذا كنت �ن

�ن

 .بك الخاصالجب�ي  الشال�ە/ ال��خ

ي   •
ي   كوضعتقرر �ذا تم االتصال بك و و  الب�ت. ومرضت، �جب عل�ك العودة إ�   الجب�ي  الشال�ە/ ال��خإذا كنت �ن

�ن

، ف�جب عل�ك العودة إ�   .الب�تالحجر الص�ي

ي �مكنك السفر  •
ي فنادق  ال واإلقامة �ن

ن الضيوف اآلخ��ن، وح آمنة ، ول�ن حافظ ع� مسافة د داخل البل�ن   ّد بينك و�ني

ي المناطق تواجدكمن  
ك والمساحات  �ن ا من منطقة  ة.  المش�ت تتبع  مرتفع من العدوى و  ىً ها مستو فیإذا كنت قادم�

ي ت  عل�ك أال  إجراءات محل�ة صارمة، ف�جب 
 .فنادق أو أما�ن إقامة مماثلة ح�ث يتجمع ال�ث�ي من الناس ق�م �ن

ي خطر انتشار العدوى جب�ي إ� آخر  ُنزلنصح باالنتقال من يُ ال  •
ة �ن  .، ألن هذا ينطوي ع� ز�ادة كب�ي

ي حالة استخدام  •
ل�ن ن ا،  خدومغ�ي الم  العطلة  الجبل�ة/بیوت قضاء ال�نُ ي أن �كون من الممكن الحجز مقدم�

ة، ينب�ن

ي نفس الوقتهناك رفقاء السفر  أو  یتواجد العد�د من أفراد األ�ةبح�ث ال 
 .�ن

ي  الحاجة إ� الرعا�ة الصح�ة و�مكان�ة �ذا کان من شأن ، و األ�واخ الجبل�ة إذا كان من الصعب الوصول إ�    •
الدخول �ن

ي ما إذا كان   نطوي ع�االختبار أن ي  إجراء  الحجر الص�ي / 
ا �ن ي النظر محل��

تحد�ات للسلطات الصح�ة المحل�ة، ينب�ن

ي التوص�ة ب�غالق هذە 
 .خ الجبل�ةاأل�وا ينب�ن

ور�ة للغا�ة إ� الخارج (ع� سب�ل المثال، أط • ي حالة الرحالت ال�ن
ي بلد آخر) ،   نوالديالفال �ذهبون ل��ارة �ن

فإنه  �ن

ي الحذر أثناء الرحلة واالمتثال لقواعد الحجر الص�ي ومتطلبات االختبار عند العودة
ا تو�ن   .من المهم جد�



كة، من أجل تقل�ل     • ي الحد من الوصول إ� المناطق المش�ت
ي مجال الس�احة النظر �ن

�جب ع� الجهات الفاعلة �ن

 .و�سه�ل االمتثال لتوص�ات مكافحة العدوى  مخاطر العدوى

  

 اجتماع�ا

ي األسب�ع أشخاص 10أ��� من االختالط ب تجنب أن ت�جب    •
 .�ن

لك 5أ��� من  استقبالتجنب عل�ك أن ت �جب   • ن ي م�ن
ال��ارات،   استقبال ك بتجنبت�ذا أوصت بلدي و  . أشخاص �ن

ي �جب ف
ل أو �ن ن ي الم�ن

ي مكان آخر الجب�ي  الشال�ە/ ال��خعل�ك اتباع هذە النص�حة، سواء كنت �ن
 .أو �ن

ا من منطقة  •   المب�ت تداب�ي محل�ة صارمة، فال ُينصح ب��اراتلدیها ها مستوى مرتفع من العدوى و فیإذا كنت قادم�

ا  20�مكن لألطفال والشباب الذين تقل أعمارهم عن   . خالل ع�د الفصح دهم  لوحلذين �ع�شون ألشخاص ا وا  عام�

ن من األصدقاء  2- 1من قبل   مب�تالحصول ع� ز�ارات   .الثابتني

ي الهواء الطلق. �فضل اخت�ار األ�شطة  •
ي تقام �ن ي ل�س   اليت ي يتجمع فيها ال�ث�ي من الناس واليت تجنب ز�ارة األما�ن اليت

ن الناس فیها من السهل الحفاظ ع� مسافة  احات / ضافاتم المطاعم و ، مثل آمنة بني لج و  ممار�ي  اس�ت ن قاعات  ال�ت

احة  هات المائ�ة وما شاباالس�ت ن لج �مكنك ز�ارة  ە. والمالعب والمت�ن ن  .، ول�ن تجنب االزدحاممرافق ال�ت

  

ي ال
 واالحتفاالت األخرى ال�نس�ة قداس �ف

ي ع�د الفصح، الخاصة بالمعتقدات واالحتفاالت الدين�ة األخرى والتجمعات  القداس خالل إقامة  •
  ��يالفلسف�ة �ن

أال تح�ن مثل هذە  �جب ث والفعال�ات.  األحدا تنظ�م القواعد والمبادئ التوجيه�ة والتوص�ات الخاصة ب

 .التجمعات خارج بلديتك
  

 


