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 میں کرونا وائرس ےک ریجنل اقدامات ختم کیں جا رہے ہیں  Vikenاوسلو اور 
 

رنے کا  فیصلہ کیا ہے جو وائرس  میں کرونا وائرس ےک ریجنل اقدامات ختم کبلدیات   Vikenاوسلو اور حکومت نے 
۔یک برطانوی قسم ےک پھیالؤ ےک بعد کیں گیے تھے۔ یہ فیصلہ بلدیات ےک   مشورے ےس کیا گیا ہے

 
اور نوایح بلدیات میں اب صورتحال اتنی واضح ہے کہ حکومت نی ریجنل    Nordre Follo،Halden، اوسلو  -

۔  ہدایات اور واجب وہ قویم سطح پر اب بلدیات کو خود یہ غور کرنا ہو گا کہ اقدامات کو ختم کرنی کا فیصلہ کیا ہے
، صحت و نگہداشت ےک وزیر 

ی
 نی کہا۔ Bent Høieفیصلوں ےک عالوہ کونےس اقدامات کریں گ

 
۔    - صحت گ ڈائریکٹوریٹ اور نارویجن انسنی ٹیوٹ آف پبلک ہیلتھ متعلقہ بلدیات ےک ساتھ مکالمہ کرنے رہے ہیں

 اور اس گ بجانے یہ تجویز کیا ہے کہ بلدیات  حکومت نی اپنی ہدایات میں ریاسنے اقدامات ختم کرنی کا مشورہ دیا ہے 
۔   انفیکشن گ صورتحال ےک مطابق مقایم اقدامات متعارف کروائیں

 
۔  17ریجنل اقدامات  فروری تک بڑھانی گ    18ان اقدامات کو نی  Hvaler اور  Fredrikstadفروری تک واجب ہیں

 لیں کافی وقت مل سےک۔ تاکہ انہیں اپنی اقدامات پر غور کرنی ےک  ست گ ہے او خدر 
 
 واےل دنوں میں بلدیات فیصلہ  اب -

۔ یہ اہم ہے کہ ان گ آبادی باخبر رہے کہ  آنی
ی
 کہ مقایم اقدامات کیا ہوں ےک

ی
کریں گ

۔   مالز قویم اقدامات ختم ہونی کا مطلب اس کا کیا نتیجہ نکلتا ہے
 
آسانیاں  ییہ نہیں ہے کہ آپ گ رہائشی بلدیہ میں    ا

، ریہ  دی جا   نی کہا۔  Høie ہیں
 
 

 یک سطح ےک متعلق مزید معلومات  ریجنل اقدامات

جب انفیکشن ےک پھیالؤ ےک خالف جلد اور مربوط طور پر اقدامات عمل میں النا فیصلہ کن اہمیت رکھتا ہو تو  

وع کیں جائیں  
مرکزی حکومت فیصلہ کر سکنے ہے کہ ایک بلدیہ اور اس ےک ارد گرد گ بلدیات میں کونےس اقدامات شی

۔
ی
 ےک
 

۔  ت پر ہے
ّ
، اس کا انحصار انفیکشن ےک پھیالؤ گ شد اقدامات گ  بلدیات ےک لیں اقدامات گ کونش سطح چنی جاتے ہے

 ۔ جا سکنے ہیں  چار سطحیں استعمال گ
 

۔   ہیں
 یہاں آپ یہ تفصیل دیکھ سکیے ہیں کہ مختلف سطحوں پر کونےس اقدامات واجب ہونے

 

https://www.regjeringen.no/no/tema/Koronasituasjonen/sporsmal-og-svar-om-koronasituasjonen/om-tiltaksniva-i-ring-1-kommuner-og-ring-2-kommuner/id2831989/

