
فیكن  محافظةتمدید التدابیر اإلقلیمیة في عدة بلدیات ب  
 

  معدالت فیكن وھناك تباین كبیر في حافظةمبلدیات ال یزال مستوى العدوى مرتفعاً في بعض 
العدوى من بلدیة إلى أخرى. قررت الحكومة بناًء على توصیة من مدیریة الصحة والمعھد 

في تسع   Bتمدید مستوى التدابیر اإلقلیمي   حافظةلممندوب الدولة في االوطني للصحة العامة و
فیكن. وینتھي العمل بالتدابیر اإلقلیمیة في عشر بلدیات مع حلول منتصف لیلة   حافظةبلدیات بم

   مایو / أیار.  10نین الموافق االث
 

وال یزال مستوى  ،فیكن  حافظةالعدوى في م معدالتقال وزیر الصحة وخدمات الرعایة، بنت ھوي "ھناك تباین كبیر في 
ي عشر بلدیات اعتباراً من یوم االثنین، بینما یتعین  رتفعا في عدة بلدیات. سیتم إنھاء العمل بالتدابیر اإلقلیمیة فالعدوى م

 على تسع بلدیات أخرى استمرار العمل بتدابیر أكثر صرامة ألسبوعین إضافیین".  
 

ولورنسكوغ  Lillestrømولیلستروم  Lierولیر  Drammenودرامن  Bærumتستمر بلدیات باروم 
Lørenskog  ونوردري فوللوNordre Follo  ورالنغنRælingen  وأولینساكرUllensaker  وأوصÅS   في

ولورنسكوغ   Lillestrømمایو / أیار. كما نوصي بلدیات لیلستروم  21حتى تاریخ  Bبمستوى التدابیر  العمل
Lørenskog  ورالینغنRælingen 6دید التدابیر المحلیة التي تم اتخاذھا بالتنسیق مع أوسلو اعتباراً من تاریخ بتم  
 مایو / أیار.    

 
  Nordre Folloونوردرى فوللو   Lierولیر  Drammenودرامن  Bærumونقدم توصیة لبلدیات باروم 

 بالنظر إلى الحاجة في فرض مزید من التدابیر المحلیة.  ÅSوأوص  Ullensakerوأولینساكر 
 Haldenوھالدین  Frognوفروغن   Fredrikstadوفردریكستاد  Enebakkوإیناباك  Askerأما بلدیات أسكر 

  Vestby ستبيوفی Sarpsborgوساربسبورغ  Rådeورده  Mossوموص  Indre Østfoldوإندرى أوستفولد 
 مایو / أیار.   10ستخرج من النظام الخاص بالتدابیر اإلقلیمیة اعتباراً من منتصف لیلة االثنین الموافق 

یوم االثنین للوائح الوطنیة المعمول بھا. ونوصي مع ذلك بأن تنظر  ویعني ھذا التعدیل أن البلدیات المذكورة ستخضع من 
    أو تعزیر التدابیر المحلیة التي تم فرضھا بالفعل.  البلدیات في الحاجة التخاذ تدابیر محلیة أو تعدیل

 
  

 مایو / أیار. 10محلیة معززة اعتباراً من یوم االثنین الموافق  اً ستفرض تدابیر Askerأن بلدیة أسكر  علمت الوزارة
أوسلو وفیكن والبلدیات المعنیة   حافظتيفي م مندوب الدولة وقد أجرت مدیریة الصحة والمعھد الوطني للصحة العامة و

 حواراً وثیقا بشأن ھذه األمور. 
 
 
 



 مایو / أیار في البلدیات التالیة:   21(مستوى تدابیر صارم) حتى تاریخ  Bقررت الحكومة تمدید العمل بمستوى التدابیر 
 

  Bærumباروم  •
  Drammenدرامن  •
  Lierلیر  •
   Lillestrømلیلستروم  •
  Lørenskogلورنسكوغ  •
  Nordre Folloنوردرى فوللو  •
  Rælingenرالنغن  •
   Ullensakerأولینساكیر  •
   Åsأوص  •

 
 مایو / أیار:  10البلدیات التالیة تدابیر إقلیمیة اعتباراً من تاریخ  ن یكون لدىل

   Askerأسكر  •
  Enebakkإیناباك  •
   Fredrikstadفردریكستاد  •
 Frognفروغن   •
   Halden لدینھا •
   Indre Østfoldإندرى أوستفولد  •
  Mossموص  •
   Rådeروده  •
   Sarpsborgساربسبورغ  •
   Vestbyفیستبي  •

 

 20و 18والبلدیات لتقییم الوضع في فیكن في الفترة بین  حافظةفي الم  مندوب الدولةومن المقرر عقد اجتماع جدید بین 

 من مایو / أیار. 

 
 مزید من المعلومات حول التدابیر اإلقلیمیة:  

قد تقرر الحكومة التدابیر التي یجب تنفیذھا في البلدیة والبلدیات المحیطة عندما یكون من الضروري تنفیذ التدابیر بشكل  
 انتشار العدوى.سریع ومنسق لمواجھة 

 
خطورة حالة التفشي. وھناك ثالثة مستویات   درجة  ویعتمد مستوى التدابیر الذي یجري إقراره في البلدیات على مدى

(مستوى تدابیر   B) ومستوى التدابیر التدابیر األكثر صرامة(مستوى  Aوھي مستوى التدابیر  ،للتدابیر یمكن االستعانة بھا
 نسبیاً).   صارم(مستوى تدابیر  C) ومستوى التدابیر صارم

 



 تجد ھنا نظرة عامة حول التدابیر التي تنطبق في المستویات المختلفة 


	تمديد التدابير الإقليمية في عدة بلديات بمحافظة فيكن

