
علیھم  فقط ینبغي ألشخاص الذین لدیھم أعراضا
 إجراء اختبار كورونا 

 

  لم تعد الحكومة النرویجیة توصي بأن یُجري أفراد نفس األسرة ومن في حكمھم من المخالطین
اختبار كورونا بعد مخالطة حالة إصابة. اعتباًرا من اآلن، یجب إجراء البالغین الختبار   المقربین 

إجراء   إلىأطفال ریاض األطفال والتالمیذ  ال یحتاجكورونا فقط عند ظھور أعراض علیھم، بینما 
ت  االختبار. تدخل ھذه التعدیالت حیز التنفیذ اعتباًرا من الساعة العاشرة صباًحا من یوم السب

 الموافق الثاني عشر من فبرایر / شباط.   
 

ركول "بالنظر إلى أن متحور أومیكرون ال یتسبب في مرض خطیر یقالت وزیرة الصحة وخدمات الرعایة، إنغفیلد ش
تنھي الحكومة اآلن العمل بالتوصیة بإجراء أفراد نفس األسرة ومن في حكمھم من المخالطین  بالنسبة لمعظم الناس، 

على البالغین ممن یعانون من أعراض إجراء االختبار، في حین ال یحتاج أطفال  جبالمقربین الختبار كورونا. ال یزال ی
   " ریاض األطفال وتالمیذ المدارس القیام بذلك.

م  ستنظر الحكومة في وقت الحق إلى مسألة التحول إلى ما یسمى بالفحص السریري، وحینھا ستقوم الخدمات الصحیة بتقیی
المعدیة األخرى.   كما ھو الحال مع األمراض ،من ھي الفئات التي یجب فحصھا   

على الصعید  خطورة كبیرة، یمكن إجراء تقییم  19-في المؤسسات الصحیة البلدیة والمستشفیات والتي قد یشكل فیھا كوفید
  قسامإلجراء اختبارات دوریة للموظفین والمرضى. ویمكن أیًضا تقییم مسألة إجراء اختبار للزوار في بعض األ المحلي

. الفئات المعرضة للخطر بشكل كبیرن التي بھا مجموعات من المرضى والمستخدمین م  
   

ىواالنتھاء من تتبع العد  

فقد   ،كان إخطار المخالطین متروًكا للشخص المصاب ذاتھ حتى تاریخ الیوم. ننھي اآلن العمل بھذه التوصیة، ومع ذلك
حاالت تفشي في المؤسسات البلدیة على سبیل المثال. یكون تتبع العدوى إجراًء مناسبًا في البلدیات التي تشھد   

 

التي نشھدھا في الوقت   ركول "أصبح تتبع العدوى أقل أھمیة مع األعداد الكبیرة من اإلصاباتیوأضافت الوزیرة ش
وأن نعمل سویًا من أجل حمایة المجموعات المعرضة." . المھم اآلن ھو أن یلزم المرضى منازلھم الحالي  

بحمایة جیدة ضد اإلصابة بمرض خطیر إذا كانوا قد تلقوا   عادة یتمتع األشخاص الذین ینتمون إلى مجموعات معرضة
وما إذا   ،لإلصابة بمرض خطیر استشارة طبیبھم بشأن المخاطر ورة كبیرةالمعرضین لخطاللقاح. ینبغي على األشخاص 

من الضروري حمایتھم في الفترات التي بھا الكثیر من العدوى.   كان  



وعلیھ أن یستمر في الحفاظ   ،"ومع ذلك، فمن المھم أال یعزل اإلنسان نفسھ عن اآلخرین تصریحاتھا قائلة ركولیوتابعت ش
"على بعض التواصل االجتماعي.   

  

بتوصیة بالبقاء في المنزل  الخضوع للعزل استبدال واجب  

. تم  إیجابیة نتیجة االختبارالتزم المصابون بالعدوى منذ بدایة الجائحة وحتى تاریخ الیوم بواجب الخضوع للعزل في حالة 
ومنھا ضرورة الحفاظ على مترین من أفراد األسرة واستخدام حمام   ،متطلبات لكي یلتزم بھا الشخص المصابعدة تطبیق 

   خاص إذا أمكن.

تقوم الحكومة اآلن باستبدال واجب العزل بتوصیة بالبقاء في المنزل لمدة أربعة أیام وعدم العودة إلى العمل إال بعد زوال  
ساعة. ولم یعد في نفس الوقت ھناك حاجة الستخدام حمام خاص والتباعد االجتماعي عن   24أعراض الحمي لمدة 

 اآلخرین من نفس األسرة. 
ولم یعد من المناسب االحتفاظ بھ على حسب الوضع الحالي. من أجل   ،د العزل إجراًء مشدًداعذكرت وزیرة الصحة "یُ 

الحد من انتشار العدوى في ھذا الفترة التي بھا معدالت إصابات مرتفعة، ال تزال ھناك حاجة لوجود توصیة بالبقاء في 
عقب تلقي نتیجة إیجابیة الختبار كورونا."  أیامالمنزل لمدة أربعة   

صي السلطات الصحیة أطفال ریاض األطفال وتالمیذ المدارس بالبقاء في المنزل عند المرض، ولكنھم لیسوا في حاجة  تو
ساعة. سیؤدي ھذا    24ویمكنھم الذھاب إلى المدرسة أو الروضة بعد زوال أعراض الحمي لمدة  إلى إجراء االختبار

 األمر إلى تقلیل الغیاب المرضي لدى أولیاء األمور.  
 ،"إن األطفال والشباب نادًرا ما یصابون بمرض خطیر جراء الفیروس ركول تصریحاتھا قائلةً یختتمت الوزیرة ش وا

المدرسة وعدم   منوینبغي علینا حمایتھم قدر اإلمكان من األعباء التي تترتب علیھم نتیجة االبتعاد عن األصدقاء والغیاب 
   " المشاركة في األنشطة الترفیھیة.
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