
 تتخذ الحكومة إجراءات وطنیة أكثر صرامة
 

مدیریة  بناء علی توصیة من ، تقوم الحكومة، منخفضة عدوىمعدالت الحیث  البالدلمنع انتشار العدوى إلى مناطق في 
من  التدابیر اعتباراتدابیر وطنیة أكثر صرامة. تسري ھذه  اتخاذ، بالعامةالصحة النرویجیة والمعھد الوطني للصحة 

  12بحلول  إجراء تقییم جدید یتموف سحتى إشعار آخر.  وستبقی ساریةمارس،  25الخمیس اللیلة السابقة لیوم منتصف 

 أبریل.
 

إننا نری أن العدوی تتفشی . تقلباأصبحت أكثر  حالة العدوىأصبحت لقد "  وزیر الصحة وخدمات الرعایة، بنت ھوي قال
بـ  للمرضى المصابین  المکانإلفساح قررة الم المعالجةإلغاء  إلی المستشفیات رطتضوفي مزید من األماكن في البالد. 

في العدوی  المزید من حاالت تفشي نشھد. إننا ضغط في العدید من البلدیاتتتعرض للتتبع العدوى إجراءات و 19-کوفید

 .معقد جمیع أنحاء البالد، والوضع 
 

 أكثر من المعتاد. باآلخرینطون تلویخعطلة عید الفصح أیًضا إلى زیادة خطر انتشار العدوى ألن الناس قد یسافرون  تؤدي

 
 یتم تطبیق اإلجراءات الوطنیة الجدیدة في جمیع أنحاء البالد. -

حیث  في األماکن وحیث العدوى منخفضة. بوصفھا تشدیدا في األماکن  ھذە اإلجراءات  ینظر إلیوف بالدرجة األولی س

بالفعل  فیھا لدیناف –وغاالندیت ابودو وسالتن وھوفیستفولد وتیلیمارك وفیكن وكما ھو الحال في أوسلو  -عال  معدل العدوی

 ، کما یقول ھوي. إجراءات صارمة للغایة

 
 من قبل.فیھا العدوی  لوحظتبالکاد أن متغیر الفیروس اإلنجلیزي یظھر في أماكن  اآلن نرىنحن  -
األكثر عدوى تساھم في  لفیروسا ، وأن متغیراتللعدویأكبر  تفشينرى أن حالة واحدة تؤدي بسرعة كبیرة إلى إننا  

القضاء علی  الوقت  علی مدی فترة منالبلدیات، التي حاولت  ەشھدھذا ما تاإلصابة بمرض أكثر خطورة ویصعب إیقافھا. 
العدید من البلدیات وأجزاء كبیرة من البالد في ب الحالأن ینتھي یجب أن نتجنب . صارمة للغایةإجراءات العدوی بتطبیق 

 .ھوي كما یؤكدبعد عید الفصح. وھذا ھو السبب وراء الحاجة إلى اتخاذ تدابیر وطنیة أكثر صرامة اآلن،  نفس الوضع
 

 تضرر تي تملیون كرونة نرویجیة للشركات ال 500
الحكومة في   دالفنادق والمطاعم. لذلك، ستعم قطاعنعلم أن ھذه اإلجراءات ستؤثر مرة أخرى على الوظائف، خاصة في  -

ر ضرلتعویض الشركات التي تت اتالبلدیالخاص ب الحالينظام التعویض  زیادة مخصصات إلیالمیزانیة الوطنیة المعدلة 
 .میزانیة نظام التعویضمتبقیة في الملیون كرونة  750باإلضافة إلى   المبلغ ملیون كرونة نرویجیة. یأتي ھذا 500بمبلغ 

 
 
 
 
 
 



 الوطنیة الجدیدة  التدابیر
 ھذه ھي التوصیات الجدیدة: 

، منھممتر واحد على األقل  علی مسافةتحافظ   کنت اآلن لغایةفالذین  مترین. قاعدة الاآلن أصبحت المتر الواحد  قاعدة  • 

 منھم.   مسافة مترین على األقلأن تحافظ علی یجب علیك من اآلن فصاعدًا  

 كحد أقصى. إستقبال زائرین إثنین نوصي ب  • 

  للمبیت اضیوف تستقبلأو أن  مبیتتقوم بزیارات  علیك أال ، فیجبفیھاإذا كنت قادًما من منطقة مستوى العدوى مرتفع   • 

صدیق أو ستقبلوا عاًما أن ی  20. یمكن ألولئك الذین یعیشون بمفردھم واألطفال والشباب الذین تقل أعمارھم عن عندك

 . ثابتین للمبیتصدیقین 

 قدر اإلمکان.  عدد من تخالطھمیجب علیك الحد من •  

 .من اآلخرین فیھا الحفاظ على مسافة مترین یتعذراألماكن التي في جمیع  ةالکمامنوصي باستخدام   • 

 فقط. األصلیة ھمتنوصي الناس باستخدام مراكز التسوق والمتاجر الكبرى في بلدی  • 

 :ھذە الحاالت ستثناءباغیر الضروریة  سفرالرحالت  نوصي بتأجیل جمیع   • 

o  العمل من المنزل.  یتعذرالسفر إلى العمل عندما 

o  العائلة للطالب الذین لیس لدیھم عائلة حیث یدرسون.البیت حیث السفر إلى 

o مع أسرتك.  الشالیھ الجبليإلى  السفر 

أبریل. یتم  6اعتباًرا من  رقمیا سیکون  والكلیات المھنیة الجامعیة تدریس في الجامعات والكلیاتال قد تقرر سابقًا أنکان   • 
 مارس. 25 إلیاآلن  تقدیم ھذا التاریخ

 

 المنصوص علیھا في اللوائح التنفیذیة   الوطنیة الجدیدة القواعد
 في جمیع أنحاء البالد. یةالكحول تقدیم المشروباتحظر ی •

 للبالغین، باستثناء الریاضیین المحترفین.  الداخلتُحظر األنشطة الریاضیة والترفیھیة المنظمة في  •

بالنسبة للقادمین من خارج البلدیة  استثناء  ھناك  یمكن أن تظل مراكز اللیاقة البدنیة مفتوحة لسكان البلدیة فقط. •

 عالج.إعادة التأھیل والتدریب الفردي وال عندما یتعلق األمر بأنشطة

ألشخاص الذین  لالسباحة و علی تدریبال ونمارسالذین یمفتوحة لألطفال ھا قد تکون ولکن، المسابحسیتم إغالق  •

 یحتاجون إلى المسبح إلعادة التأھیل.

 تظل مغلقة.  مدن المالھي وقاعات البنغو والمرافق الترفیھیة المماثلة •

ذلك یکون حیث العمل في جمیع أماكن العمل التأكد من أن الموظفین یعملون من المنزل  أصحابیجب على  •

 عملیًا.  اممکن

یجب على األشخاص العائدین إلى النرویج بعد رحالت غیر ضروریة إلى الخارج قضاء فترة الحجر الصحي   •

 مارس 29یوم االثنین لفي اللیلة السابقة یسري ذلك من منتصف اللیل  بأكملھا في فنادق الحجر الصحي. 



 تنطبق ھذه القواعد: ف، ممکنا تأجیل األحداثلم یکن إذا والمخطط لھا.  والفعالیات نوصي بإلغاء جمیع األحداث •

 المقاعد ثابتة ومخصصة.  حیث بحضور األحداثشخًصا  20في الداخل، یُسمح لـ 

عاًما والذین ینتمون إلى  20لألشخاص الذین تقل أعمارھم عن شخًصا بحضور األحداث الریاضیة   50في الداخل، یُسمح لـ 

 األندیة الریاضیة في نفس البلدیة. 

 . األحداثشخًصا فقط في  50یُسمح بحضور  في الھواء الطلق،

 .وثابتةعند استخدام أماكن مخصصة  مراسیم التشییعفي الجنازات وبالمشارکة شخًصا  50یُسمح لـ 

 

 
 

 اإلجراءات اإلقلیمیة والمحلیة الصارمة ساریة ال تزال 
 

 . بلدیة 70) في A التدابیرمستوى بیر األكثر صرامة (امستوى التدبإقرار الحكومة  قامت
 
 . Høie ھوي كما یقولستواصل المناطق التي لدیھا إجراءات صارمة للغایة محلیًا وإقلیمیًا الحفاظ على ھذه اإلجراءات،  -
 

 2021ح لعید الفصح ائنص
 

 االجتماعي االختالط
 

 (جدید)). الذین یعیشون لوحدھم مخالطيأفراد أسرتك (أو  من اآلخرین من غیر مسافة مترینحافظ علی   •
 . (جدید)الحفاظ علی مسافة آمنة من اآلخرین عندما یتعذر  الکمامةاستخدم   •
 الوقت. (جدید) علی مر األشخاص نفسستحسن مخالطة كحد أقصى. ی بإستقبال زائرین إثنیننوصي  •
 لیست ضروریة للغایة. (جدید) ھي  یجب تأجیل جمیع األحداث التي  •
 قدر اإلمكان. (جدید) تخالطھمعدد من یجب علیك الحد من   •

 

 التسوق
 فقط.اتھم نوصي الناس باستخدام مراكز التسوق والمتاجر الكبرى في بلدی •

 

 السفر 
 السفر إلى الخارج.ال یوصی ب •
 تجنب السفر المحلي غیر الضروري.  •
 أمكن. وسائل النقل العام إن استخدام أو فندق محلي، ولكن تجنب  شالیھ جبليیمكنك السفر إلى   •

https://www.regjeringen.no/no/tema/Koronasituasjonen/sporsmal-og-svar-om-koronasituasjonen/tiltaksniva-ved-lokale-smitteutbrudd/id2831989/?expand=factbox2835775
https://www.regjeringen.no/no/tema/Koronasituasjonen/sporsmal-og-svar-om-koronasituasjonen/tiltaksniva-ved-lokale-smitteutbrudd/id2831989/?expand=factbox2835775
https://www.regjeringen.no/no/tema/Koronasituasjonen/sporsmal-og-svar-om-koronasituasjonen/tiltaksniva-ved-lokale-smitteutbrudd/id2831989/
https://www.regjeringen.no/no/tema/Koronasituasjonen/sporsmal-og-svar-om-koronasituasjonen/tiltaksniva-ved-lokale-smitteutbrudd/id2831989/
https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/dette-er-anbefalingene-for-paskeferien/id2841035/
https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/dette-er-anbefalingene-for-paskeferien/id2841035/


إجراءات أقل صرامة، كقاعدة عامة، اتباع التوصیات  لدیھا یجب على األشخاص الذین یسافرون إلى بلدیات   •
 .عادةالمطبقة في البلدیة التي یعیشون فیھا 

 

 أماکن العمل

 .لذلك من لدیھ الفرصة العمل من المنزل لکل  •

التأكد من أن الموظفین یعملون من المنزل حیث یكون ذلك  في جمیع أماكن العمل العمل أصحابیجب على   •
 ممكنًا عملیًا. (جدید) 

 

 األنشطة الریاضیة والترفیھیة

عاًما التدریب والمشاركة في األنشطة الترفیھیة كالمعتاد. وھم    20یمكن لألطفال والشباب الذین تقل أعمارھم عن  •

 للقیام بالنشاط.  یاضرورما یکون ذلك عند من اآلخرین مسافة مترالمتعلقة بالحفاظ علی معفون من التوصیة 

شاركة في األحداث الریاضیة التي تجمع مشاركین عاًما الم 20یمكن لألطفال والشباب الذین تقل أعمارھم عن   •
في الھواء الطلق  أما شخًصا في مثل ھذه األحداث.  50ما یصل إلى  یشاركمن نفس البلدیة. في الداخل یمكن أن 

. إذا ین المحتملینمتفرجالو حکامالریاضیین والمدربین وال ھذا العدد یشملو، مشارکا 50 ھو الحد األقصىفإن 

والشباب مع فریق ریاضي في بلدیة أخرى، فسیكون بإمكانھم التنافس مع ھذا الفریق الریاضي   تدرب األطفال
 طالما تسمح حالة العدوى بذلك. 

عاًما والذین یمارسون الریاضات التي ال تنطوي على اتصال   20یمكن لألطفال والشباب الذین تقل أعمارھم عن   •

أو   ةالریاضی الدائرةوثیق، مثل التزلج، المشاركة في األحداث الریاضیة الخارجیة التي تجمع المشاركین من نفس 
 تقسیم جغرافي. ک  اإلقلیمستخدم ی حیث اإلقلیم

 . آمنةتدریب منظم إذا كان من الممكن الحفاظ على مسافة ممارسة الطلق، یمكن للبالغین في الھواء   •

 التدرب كالمعتاد، سواء في الھواء الطلق أو في الداخل.  المحترفین یمكن للریاضیین  •

التي ال یزال یُنصح بتأجیلھا في  الدوريألعاب   منافسات  ، باستثناءالکبریاألحداث الریاضیة تنظیم یُسمح ب •
النوادي التي تنتمي   . ینطبق ھذا أیًضا على المباریات التدریبیة ضد فرق أخرى خارجیة للنخبةالریاضاأللعاب 

 یوصی بالتأجیلالموسم، بما في ذلك كرة القدم. ال یزال  في خارج. ینطبق ھذا أیًضا على الریاضات إلیھا الفرق
 االجتماعي.  طختالللحد من التنقل وال

 
 

 ي عالالتعلیم ال
 
قاعات  رقمیًا. یمكن أن تظل المكتبات و یتم التدریسبمعنی أن لطالب، لوالمعاھد المھنیة مغلقة  الجامعیة  مباني الجامعات والكلیات  • 

 مفتوحة. (جدید)  المطالعة 



أمًرا بالغ األھمیة للطالب الذین یعتمدون   ين اإجراء استثناءات من اإلغالق إذا كان الوصول إلى المب  التعلیمیة یمكن للمؤسسات  • 
 . (جدید) يدراس التقدم الللحفاظ على  ةضروری  تعتبررقمیًا، و ھاالقیام ب ي ال یمكن ت التجارب أو التدریب على المھارات الإجراء على 

 
 لعموم البالد قواعد 

 
 الریاضیة والترفیھیةاألنشطة  

 حظر األنشطة الریاضیة والترفیھیة المنظمة في األماكن المغلقة للبالغین، باستثناء الریاضیین المحترفین الكبار. (جدید) ت •  
  عندما البلدیة خارج من للقادمین بالنسبة استثناء ھناك.  فقط البلدیة لسكان مفتوحة البدنیة اللیاقة مراكز تظل أن یمكن • • 

 (جدید).  .والعالج الفردي والتدریب التأھیل  إعادة بأنشطة األمر یتعلق
ألشخاص الذین یحتاجون إلى المسبح إلعادة  لالسباحة و الذین یتدربون علی، ولكنھا قد تكون مفتوحة لألطفال یتم إغالق المسابح • 

 التأھیل.
 نغو. (جدید)وقاعات الب  مدن المالھيإغالق المرافق الترفیھیة مثل   یتم• 
 

 السفر
•  یجب على األشخاص الذین قاموا برحالت غیر ضروریة إلى الخارج اإلقامة في فنادق الحجر الصحي طوال فترة الحجر الصحي  

 . مارس)  29لیلة السابقة لـ من منتصف ال یسري اعتبارا – (جدید 
 
 
 

 الخاصة:  فعالیاتالتجمعات وال
 

 ) شخص  100من  نزوال شخًصا بمقاعد ثابتة ومخصصة ( 20الداخل:  في
 

 شخص)  100من  نزوال (ثابتة ومخصصة  مقاعد ب  مراسیم التشییعشخًصا في الجنازات و 50الداخل:  في
 

 ینتمون إلى فرق ریاضیة في نفس البلدیة وعاًما  20شخًصا في األحداث الریاضیة لمن تقل أعمارھم عن  50في الداخل: 
 

 مقاعد ثابتة ومخصصة) شخص ب   600أو  200من  نزوالشخًصا في األحداث ( 50الھواء الطلق: في 
 
 

 یة الكحولالمشروبات ترخیص لتقدیم  التي لدیھا والمناسبات  حداثالحیاة اللیلیة والمطاعم واأل 
 
 . (جدید) یة محظورالكحول تقدیم المشروبات   • 
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