
اقدامات و تدابیر منطقوی در چندین کمون ویکن ۀادام  
 

در  زیاد  فاوت های است و ت لند ها ب  اروالیسطح عفونت در برخی از ش  هنوز هم  ویکن  والیت در 

صحت   انستیتوت ،  صحت عامه ریاست در پی توصیه . موجود است  ها  شاروالی  بینعفونت سطح  

  ی بسطح   وضع شده به  قوی که اقدامات و تدابیر منط، دولت تصمیم گرفته است والی ویکنو  عامه 

(B)  اروالیش ( ۱۰) در ده وضع شده  ویاقدامات منطق . ویکن ادامه دهد   اروالی )کمون( ش ۹را در  

 . به پایان می رسد  ماه می  ۱۰تاریخ  دوشنبه   شب نیمه  در دیگر

 

. بنت بلند است اروالیش یندر چند وز همنه و سطح عفونت متفاوت بودهفشارهای عفونت بسیار در والیت ویکن 

به پایان   اروالی ش (۱۰) در ده قویاز روز دوشنبه اقدامات منط :و خدمات مراقبتی می گوید صحت عامه، وزیر ههوی

. ادامه دهند شده وضع سخت گیرانه  و تدابیر دیگر باید چند هفته دیگر به اقدامات شاروالی ۹خواهد رسید، در حالیکه   

 

اقدامات وضع  ، اولینساکر و اوس گین، نیدره فولو، رالینگدر شاروالی های باروم، درامین، لییر، لیلستروم، لوریسنکو

توصیه  زنی گینو رالین گبرای شاروالی های لیلستروم، لورینسکو ماه می ادامه میابد. ۲۱( الی Bسطح بی )شده به 

 . را ادامه دهند ،دوضع شده بو میماه  ۶تاریخ  گی با اوسلو بههماهن که در ییمی شود که اقدامات و تدابیر منطقو

  

به اقدامات و   ضرورت، نیدره فولو، اولینساکر و اوس توصیه می شود تا ، درامین، لییربرای شاروالی های باروم

ندره اوستفولد،  ی، هالدن، اگن، اینه باک، فریدریکستاد، فرواسکرکمون های  .را بررسی نمایندمحلی  بیشتر تدابیر

این   نیعد ید شنماه می از طرح اقدامات منطقوی حذف خواه ۱۰و ویستبی از شب دوشنبته  گموس، روده، سارپسبور

کمون ها خود بیاد  توصیه می شود، ولی ملی خواهند بودوضع شده تابع مقررات  از تاریخ مذکورسر   ها اروالیش

 .تعین کنندیا هم آسانتر  و  وضع شده را شدید تر اقدامات و تدابیر محلی که ارزیابی کنند

 

خواهد   وضع محلی را  شدیدتراقدامات  ماه می  ۱۰از روز دوشبنه اروالی اسکرکه ش دارد صحت عامه اطالعوزارت 

 .کرد

  در این موردبا هم  متاثر شدههای اروالی اسلو و ویکن و ش و والی ،انستیتوت صحت عامه، ریاست صحت عامه

 . داشته اند صحبت های نزدیک

 

  ۲۱ را الی( بلند اقدامات و تدابیر)سطح  B  اقدامات و تدابیر سطح ذیلهای   اروالیدولت تصمیم گرفته است که ش

 :دندهادامه  ماه می

 باروم •

 درامین •

 لییر •

 لیلستروم •



 گ لورینسکو  •

 نوردره فولو •

 رالینگین  •

 اولسناکر •

 اوس •

 

اقدامات و تدابیر منظقوی ندارند: یگر ماه می د ۱۰ تاریخ شاروالی های ذیل از  

 اسکر •

 اینکه باک  •

 فریدریکستاد  •

 فروگن •

 هالدن  •

 ایندره اوستفولد  •

 موس  •

 روده •

 گ پسبورسار •

 ویستبی •

.برنامه ریزی شده است ماه می ۲۰تا  ۱۸ویکن بین  یها اروالیو ش والیجلسه جدید بین یک  برای ارزیابی وضعیت  

قوی طتدابیر مناطالعات بیشتر در مورد اقدامات و   

، دولت می تواند تصمیم   باشدهنگامی که اجرای اقدامات سریع و منسجم برای مقابله با شیوع عفونت بسیار مهم  

د.نو تطبیق شو اجرا  اروالی های همجوار آنو ش اروالیاقدامات باید در یک ش کدامبگیرد که   

 

سطح مختلف تدابیر و  ۳از  بستگی دارد. واها به شدت شیوع بیماری  اروالیسطح اقدامات انتخاب شده برای ش 

 :  می گیرداقدامات استقاده صورت 

 بلند اقدامات و تدابیر(  بخصوص( اقدامات و تدابیر )سطح Aسطح آ )

 (به سطح بلند ( اقدامات و تدابیر )اقدامات و تدابیرBسطح بی )

 (به سطح نسبتآ بلند تدابیر( اقدامات و تدابیر )اقدامات و Cسطح سی )

 

 را مشاهده کنید  عملی می شود در سطوح مختلف ی کهاقدامات معلومات در مورددر اینجا می توانید 

 


