
 در اقدامات منطقه ای  اتتنظیم

 

یک بررسی جامع در مورد سطح   صحت عامه ملی ریاست صحت عامه و انستیتوت

از  ز نی دولت .ستجزئی را پیشنهاد کرده اتنظیمات اقدامات منطقه ای انجام داده و برخی 

ماه ِمی به   3بیشتر این تغییرات از نیمه شب، شب دوشنبه  این توصیه پیروی کرده است. 

 اجرا در می آیند.  

) سختگیرانه ترین سطح اقدامات منطقه ای(   Aماه اپریل تغییرات موقتی در سطح اقدامات   15در

 اکنون این تغییرات بطور دایمی ادامه خواهد یافت. ایجاد شد. 

 ماه ِمی اعمال شود:  3روزدوشنبه ابتدای تغییرات ذیل ازعالوه بر این، دولت فیصله کرده است که  

 

 :Cو    A, B اقداماتاز در هر سه سطح  نکات مشترک  

 آموزش مطابق قانون دوره جامع مقدماتی و قانون ادغام   که بزرگساالن آموزش   •

( Introduksjon og integreringslovenنیز شامل آن می شود دیگر )  بر مبنای این  

اقداماتی   چه نوع  بنابراین تصمیم گیری در مورد اینکه   اقدامات تنظیم نمی شود. از سطوح 

 درارتباط با این موضوع باید اعمال شود، بر عهده ی خود کمون ها خواهد بود. 

  استفاده از  برای کارمندان درموقعیت هایی که امکان حفظ فاصله آنها با مراجعین وجود ندارد، •

  دلیلشود. ند بکار گرفتهدیگر نمی توا ،نده صورت بجای ماسکمحافظ شفاف پالستیکی پوشان

این امر این است که تأثیر استفاده از محافظ پالستیکی شفاف پوشاننده صورت به اندازه ی  

 کافی قابل اثبات نیست. 

 B:سطح اقدامات 

پوهنتون ها، مؤسسات تحصیالت عالی و مکاتب  تدریس به حالت عادی و معمول در •

 . مجاز است  ،نفر 10تا حداکثر کوچکتر گروه های فنی و حرفوی در 

 بازارهای موقتی درفضای باز می توانند باز باشند.   •



  خاکِر  سفین و مراسم سوگواری تعداد اشتراک کنندگان درمراسم تشییع جنازه، تد  •

ماه ِمی   10این تغییر از نیمه شب، شب دوشنبه نفر می شود.   50محدود به تا حداکثر 

 اجرا می شود.  

 : Cسطح اقدامات  

 ارائه ی خدمات مربوط به شنا برای باشنده گان کمون مجاز است.  •

 

 بیشتر در مورد اقدامات منطقه ای 

ترش سرایت عفونت ضروری  درصورتیکه انجام سریع و هماهنگ این اقدامات برای پیشگیری ازگس 

که کدام نوع از اقدامات دریک کمون و کمون های   تصمیم بگیرد   این مورد  دردولت می تواند ، باشد 

   .اجرا شود باید   اطراف آن  

سطح اقدامات انتخاب شده برای این کمون ها بستگی به میزان شدت شیوع عفونت دارد. سه نوع  

)سطح اقدامات بطور    Aسطح از اقدامات است که می توان آنها را استفاده کرد. که اینها سطح اقدامات 

باال( می  ) سطح اقدامات نسبتاً    C)سطح اقدامات باال( و سطح اقدامات  Bخاص باال(، سطح اقدامات  

 باشند.  

 . کلی ازاقداماتی که درسطوح مختلف اعمال می شود پیدا کنید فهرست دراینجا شما می توانید یک  

Her finner du en oversikt over hvilke tiltak som gjelder for de ulike nivåene. 

 

 

 

 

 

 

https://www.regjeringen.no/no/tema/Koronasituasjonen/sporsmal-og-svar-om-koronasituasjonen/tiltaksniva-ved-lokale-smitteutbrudd/id2831989/

