
ح المجتمعافتتاع نطاق االختبارات الجماعیة إلعادة یوست  
 

اح المجتمع. ت أكبر في إعادة افت شكلستستخدم الحكومة االختبارات الجماعیة ب
.  عدوى ال ةاألولویة لألطفال والشباب في المناطق التي ترتفع فیھا نسب عطىتُ س

، والذي  جماعیةال اتستكون مدیریة الصحة مسؤولة عن نظام وطني لالختبار
. سیضمن االستخدام الفعال للموارد والتنسیق الجید  

 

أداة مھمة   جماعیةال ات كون االختبارتال یزال ضغط العدوى مرتفعًا جًدا في النرویج. یمكن أن  ـ 
ح النرویج بسرعة أكبر. نحن اآلن بصدد إنشاء نظام  تافت اللحصول على نظرة عامة على العدوى وإعادة 

لألطفال والشباب في المناطق التي ترتفع  في المقام األول . نعطي األولویة جماعیة ال ات لالختباروطني 
. وزیر الصحة وخدمات الرعایة، بنت ھوي  صّرح، كما ی عدوىال ة فیھا نسب  

 

ن االختبارات الجماعیة المنتظمة لمجموعات  إعتبر مدیریة الصحة والمعھد الوطني للصحة العامة تَ 
لعدوى، ستؤدي إلى تقلیل العدوى. یمكن  ا تتبع و  ایجابیة  الذین تکون نتیجة اختبارھم عزلب  متبعةمختارة، 

إبقاء المدارس والكلیات والجامعات مفتوحة بطریقة  ألمور من بینھا استخدام االختبارات الجماعیة 
. العدوىتتماشى مع مكافحة   

 

 األطفال والشباب أوالً 

لمجموعة   رات ممنھجة اختباعمل  تشمل ي تالو  جماعیة ال ات استخدام االختبارفي العدید من البلدان یتم 
تجري العدید من    ض.مر  و أعدوى  باشتباه وجود من األشخاص، دون إجراء تقییمات فردیة فیما یتعلق 

أوسلو  ینتي مد في المدارس والجامعات في  بعضھا، في النرویجحمالت االختبارات الجماعیة التجریبیة 
. وبیرغن  

 

ثالث مراحل. یتم إعطاء األولویة لألطفال والشباب والطالب وكذلك الموظفین   قوامھ النظام الوطني 
ي یرتفع  تلوالبلدیات ا  األحیاء 1وأولیاء األمور في المدارس االبتدائیة وریاض األطفال. تشمل المرحلة 

  2تشمل المرحلة . لتصنیف معھد الصحة الوطني 5مخاطرالضغط العدوى، بما یتوافق مع مستوى  فیھا
محتوى المرحلة  لتصنیف معھد الصحة الوطني. اما  4مخاطرالمستوى  المصنفة تحت والبلدیات  حیاء األ
. الحقًا تم تحدیده فسی 3  

، تم تكلیف مدیریة الصحة  رات االختبامعدّ كالستخدام الفعال للموارد المحدودة، التنسیق الجید وا لضمان ـ 
المواقف التي یجب فیھا استخدام االختبارات  نھا، ما اموراً مبمسؤولیة قیادة ھذا العمل. ستقرر المدیریة 

وزیر الصحة   مواد اختبار كافیة وإجراء حوار جید مع البلدیات، كما یقول توفر   كذلك ضمانالجماعیة، و 
 ھوّي.  



یكون االمر اختیاریاً س  

بالنسبة لألطفال، سوف  األفراد.  و البلدیات سواء ل، ااختیاریً االختبارات الجماعیة  االنضمام إلی  كونیس
. عتمد على موافقة الوالدینیُ   


