
 افزایش می یابد  گسترده گیریتست   ،برای بازگشایی جامعھ 

 

 استفاده خواھد کرد. اطفال و رتگسترده بطورفعال   گیری برای بازگشایی جامعھ از تست دولت  

برای    یستم ملیمسئولیت یک س خواھند گرفت. در اولویت قرار زیاد  انان در مناطق با سرایت نوجو

از منابع و ھماھنگی  یت استفاده مؤثر کھ  سپرده می شود  صحت عامھ  بھ ریاست گسترده   گیری تست 

 را تضمین خواھد کرد.مناسب 

Bent Høie :وزیرصحت و مراقبت ھای عامھ می گوید             

 سریعترو بازگشایی  برای داشتن تصویرکلی ازوضعیت سرایتکھ  می باشد. باالھمچنان  سرایتسطح  در ناروی

 گیری ما اکنون یک سیستم ملی برای تستگسترده می تواند یک وسیلھ ی مھم باشد.  گیریناروی تست  ی ھجامع

      .می دھیماولویت قراررا در زیادت در قدم اول اطفال و نوجونان در مناطق با سرای ایجاد می کنیم.گسترده 

ھای منتخب،   هگرو گرفتن تست ھای منظم ازملی صحت عامھ بررسی می کنند کھ و انستیتوت عامھ  صحت ریاست

  گردد. شیوعکاھش مثبت باشد، می تواند سبب   ھادرحالتی کھ جواب تست عفونت ردیابی سرایت ،ایزولھ کردنھمراه با 

برای بازنگاه داشتن مکاتب، مؤسسات   ازجملھ با یک روش قابل قبول کنترل سرایت، گسترده می تواند تست گیری

 .گردداستفاده  ھا الت عالی و پوھنتونتحصی

 و نوجوانان  اطفالاول 

تردید   بدون از افراد جامعھ می باشد، هیک گرو  )سیستماتیکمنظم (آزمایش  بھ معنای روش تست گیری گسترده کھ

در کشورھای دیگر استفاده شده است. در ناروی چندین   پیش ازاینعفونت و بیماری، فردی سرایت  داشتن درمورد

پروژه ی آزمایشی بھ روش تست گیری گسترده، از جملھ در مکاتب و پوھنتون ھا در شھرھای اسلو و برگن در حال  

 انجام می باشد.

و  سرپرستان آنھا صلین،ھمچنین. اطفال، نوجوانان و محو اجرا می شود برنامھ ریزیاین سیستم ملی در سھ مرحلھ 

  دمی شو شامل را کمون ھاییوواحی شھرن ،لھ اولکستان ھا و مکاتب ابتداییھ در اولویت می باشند. مرحکودکارمندان 

  ،مرحلھ ی دوممی باشد.  انستیتوت ملی صحت عامھمورد نظر 5سطح خطرمعادل با و  باالسرایت  کھ در آنجا سطح

می باشد.   ۴ در آنجا مطابق نظر انستیتوت ملی صحت عامھ سطح خطرشامل می شود کھ  را کمون ھاییوواحی شھرن

 .ی گرددمشخص م درآینده ،محتوای مرحلھ ی سوم

بھ مسئولیت ھدایت این کار ،بھترآزمایش وھماھنگی  مانند وسایل ،منابع محدودازرمؤثی  برای اطمینان از استفاده

یری ش تست گاز رو کھ در کدام شرایط  تصمیم می گیرد ،از جملھ ریاستاست. این  سپرده شده صحت عامھ ریاست

 .اطمینان حاصل کند کمون ھا راهارتباط مناسب ھمبرقراری وآزمایش  وسایل بودن کافیزگسترده استفاده شود و ا

 



 ود داوطلبانھ خواھد ب

مبنای اطفال برتست گرفتن از. اشدداوطلبانھ می ب و ھم برای افراد جامعھ کمون ھا ت گیری گسترده ھم برایتس

 رضایت والدین خواھد بود. 

  

  

 

 

 

 

 

 


