
 کو  میں عالقائی اقدامات   ات ی بلدکن کی متعدد یو
  رکھا جا رہا ہے  یجار

 

   نی کے ماب اتی بلد میں انفیکشن کی سطح اب بھی زیاده ہے اور  بلدیاتویکن کاؤنڻی میں کچھ 
 صحت عامہ کا اداره ،  برائے صحت ڈائریکڻوریٹ  ۔ فرق ہے یکاف ںیشرح م ی ک کشنیانف

  یاقدامات میں عالقائی  اتی بلدنو  یک کنیکی سفارش پر حکومت نے و منتظم یحکومتاور 
  10 ر یپمیں عالقائی اقدامات آدھی رات،  اتی بلدجاری رکھنے کا فیصلہ کیا ہے۔ دس  B سطح 

 ۔  ںی ہوتے ہ ریکو اختتام پذ  شب یک یمئ
 

سطح ہے۔ وزیر  بلند  سطحمیں انفیکشن کی  اتیبلدبہت مختلف ہیں اور اب بھی کئی شرح  یککن میں انفیکشن ی "و
ہو جائیں   ریاختتام پذمیں  اتیبلدکا کہنا ہے کہ پیر تک عالقائی اقدامات دس   یےئوہصحت و نگہداشت خدمات بینٹ 

   کو مزید چند ہفتوں تک سخت اقدامات جاری رکھنے ہوں گے۔نو  گے جبکہ دیگر
 

 کرا ولنسا رے فولو، د، نورلیلیستروم گ،اسکو  نلور ن، لیئر،مدرا ،  موبیر
 پر جاری رہیں گی۔   Bسطح   یاقداماتمئی تک  21 اتیبلدکی  سوااور  ، اللینساکر
کے لیے یہ بھی سفارش کی جاتی ہے کہ اوسلو کے ساتھ ہم   اتیبلدکی  رالینگاور  گ اسکو  نلور ،  لیلیستروم

  مئی تک جاری رکھا جائے۔ 6اقدامات کو آہنگی کے بعد مقامی 
  

کے لیے مزید مقامی اقدامات کی ضرورت پر   اتیبلدکی  سوارے فولو، اللینساکر اور د، لیئر، نورمن درا ،  موبیر 
 غور کرنے کی سفارش کی جاتی ہے۔

بی  رگ اور ویسٹسارپسبو، ے رود، موس، فولداوسط ، اندرے   لدنہا ، فروگن،  ادتاس رکدبک، فری ےسکر، اینآ
 مئی تک عالقائی اقدامات کے ساتھ اسکیم سے ہڻا دیا جائے گا۔   10کو آدھی رات سے پیر 

قابل اطالق ہوگا۔ تاہم یہ سفارش کی جاتی ہے کہ  ضابطہ یقوم پر اتیبلداس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے بعد سے ان 
یا تقویت دینے کی   لیتبدمقامی اقدامات متعارف کرانے یا پہلے سے متعارف کرائے گئے مقامی اقدامات کو  اتیبلد

      ضرورت پر غور کریں۔ 
 

 مقامی اقدامات متعارف کرائے گی۔ مضبوط مئی سے  10سکر بلدیہ پیر آوزارت کو معلوم ہے کہ 
نے اس   اتیبلداور متاثره منتظم  یحکومت، اوسلو اور ویکن کے صحت عامہ کا اداره ، برائے صحت   ٹیکڻور یڈائر

 معاملے پر قریبی بات چیت کی ہے۔
 
 



) جاری  سطح یاقدامات(اعلی   Bسطح  یاقداماتمئی تک  21 اتی بلدحکومت نے فیصلہ کیا ہے کہ مندرجہ ذیل 
 گی:  ںیرکھ

   موبیر •

 من  درا  •

 لیئر •

   لیلیستروم •

 لورینسکوگ  •

 شمالی فولو •

 رالینگ  •

 کرا ولنسا  •

 سوا •
 

 نہیں ہیں:  نافذ عالقائی اقدامات یکوئ مئی سے 10 ںیم اتی بلدمندرجہ ذیل 

 اسکر •

 اینیبک  •

 اسڻاد  رکدفری •

 فروگن  •

   لدانہا  •

 اوسطفولڈ اندرے  •

 موس   •

 ے رود •

 رگ سارپسبو •

 بی  ویسٹ •
کے درمیان  اتیبلداور منتظم  یحکومتمئی کے درمیان وکین کی صورتحال کا جائزه لینے کے لئے  20سے  18

 ایک نئی مالقات کا منصوبہ بنایا گیا ہے۔ 

 عالقائی اقدامات کے بارے میں مزید 



میں کون سے اقدامات نافذ کیے جائیں جب انفیکشن   اتیبلد حکومت یہ فیصلہ کر سکتی ہے کہ بلدیہ اور آس پاس کی 
  ۔ ہو کے پھیالؤ کو روکنے کے لئے اقدامات پر فوری اور مربوط عمل درآمد کرنا انتہائی ضروری 

  

کی تین سطحیں ہیں جو استعمال   اقداماتکے لئے منتخب کارروائی کی سطح کا انحصار وبا کی شدت پر ہے۔  اتیبلد
(اعلی سطح کے   B سطح یاقدامات(خاص طور پر اعلی سطح کے اقدامات)،   A سطح یاقداماتکی جاسکتی ہیں۔ یہ 

 (کسی حد تک اعلی سطح کے اقدامات) ہیں۔Cسطح  یاقداماتاقدامات) اور 
  

 یہاں آپ کو ان اقدامات کا جائزه ملے گا جو مختلف سطحوں پر الگو ہوتے ہیں 

 

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