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 تمہید یکمعاشی اقدامات ےک متعلق پریس کانفرنس  

Marmorhallen ،29  2021جنوری 

 

مہ وزیر اعظم  محتر

 

ین،  عزیز حاضر

 

۔   آج حکومت کرونا وائرس یک عالمگیر وبا ےک دوران نئے معاشی اقدامات پیش کر ریہ ہے

 

اقدامات ایک ایےس ہفئے ےک اختتام پر ہو رہے ہیر جب ہمیر پہےل یہ انفیکشن کو روکنر 

 ۔ےتھ ےپڑ یک خاطر سخت قدم اٹھانر 

 

۔گھنئے پہےل   12 ، سخت پابندیاں مؤثر ہو گئے تھیر  ملک میر آمد پر نئے

 

 ناروے ےک مرکزی حےص میر ناروے یک ایک چوتھائے ےس زیادہ آبادی پچھےل ویک 
ے

ق مشی

۔  اینڈ ےس اب تک انفیکشن ےس بچاؤ ےک نہایت سخت اقدامات ےک تحت ہے

 

کئے دورسے ملکوں یک نسبت ناروے میر ہم انفیکشنوں یک تعداد کم رکھنر میر کامیاب 

۔ اگرچہ ہم نر کئے ملکوں یک نسبت اقدامات ، ان اقدامات ےس ا ہے رکھ کو نرم  رہے ہیر

۔ بہرحال افراد، گھرانوں، اداروں اور مجمویع ے پر بہت اثرات پڑے ہیر  معارسی

 

ر پیکیج  یر
ّ

لئر حکومت نر جلد یہ یعئر پچھےل سال مارچ میر معاشی اقدامات ےک اول اس 

۔  جاری کر دنے تھے۔ تب ےس اب تک اقدامات ےک مزید کئے ادوار آ چےک ہیر

 

، وہ پہےل یہ بڑے  اقدامات ےک حامل بجٹ یک  وسیعآج ہم جو کچھ پیش کر رہے ہیر

۔ اس ےک ساتھ ساتھ ہم نارویجن پارلیمنٹ یک طرف ےس  حکومت منظوری ےک عالوہ ہے

۔اکو ہدای  ت پر بیھ عمل کر رہے ہیر

 

حکومت یہ منصوبہ بندی کر ریہ ہے کہ کرونا وائرس یک وبا یک بدلئے ہوئے صورتحال ےک 

وری اقدامات کو  ۔ 2021مطابق، ضر  میر جاری رکھا جانے
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ر مختلف  :   ممکنہ صورتوںاس سلسےل میر ہم تیر   کو سامئر رکھ رہے ہیر

 

  ین ر ممکن بہیے  اور ویکسیر
ی

ر منظور ہو جائیر یک  کہ بہت ش ویکسییر
ی

صورت یہ ہو یک

۔ پھر خطرے ےس دوچار گروہوں ےک سب 
ی

بنانر والوں یک طرف ےس پیشکش بڑےھ یک

 اور 
ی

ر یک پیشکش مل جانے یک  بالغ آبادی کو گرمیوں ےس لوگوں کو ایسیے تک ویکسیر
ے

باق

۔ وائرس یک بدیل ہوئے قسم
ی

ر یک پیشکش مل جانے یک ول رہے گا ں و پہےل ویکسیر  پر کنیے

۔ 
ی

ر انفیکشن اور اسیک چھوئے طاقت پر مثبت اثر کریں یک پورے یورپ میر اور ویکسییر

ین صورت میر گرمیوں ےس پہےل انفیکشن ےس بچاؤ ےک و صورتحال امید افزا ہ اور بہیے

 ختم کیا جا سےک۔ بتدری    ج اکیر اقدامات کو 

 

  ر یک  ایک درمیائر صورت یہ ہے کہ ۔ کچھ ویکسییر اس ڈیلیوریوں میر تاخیر ہو جانے

 اور 
ی

ر یک پیشکش گرمیوں ےس پہےل مےل یک وجہ ےس خطرے ےس دوچار گروہوں کو ویکسیر

 
ے

۔  آبادی کو بالغ باق
ی

ر سال ختم ہونر ےس پہےل مےل یک ہوئے وائرس یک بدیل ویکسیر

   قسمیر اپنا ٹھکانا بنا لیر 
ی

لیکن ٹیسٹنگ اور انفیکشن ٹریسنگ ےک ذریےع انہیر قابو  یک

 ۔گا   میر رکھا جانے 

 

وع جا سکتا ہے  گرمیوں میر انفیکشن ےس بچاؤ ےک کچھ اقدامات کو ختم کرنا رسی

وری ہو گا۔ انفیکشن ےس بچاؤ ےک  لیکن کئے اقدامات کو خزاں میر جاری رکھنا ضر

 تمام 
ی

 کچھ استثناؤں ےک ساتھ۔،  اقدامات سال ختم ہونر تک ختم کئر جا سکیر ےک

 

  ۔  کہ تیشی ممکن صورت زیادہ مایوس کن ہے
ی

تب ہم اییس صورتحال میر ہوں ےک

 کہ اس سال ےک اندر 
ی

ر لگانر میر کامیائی نہیر ہو یک لوگوں یک اتئر بڑی تعداد کو ویکسیر

۔  ر اندر انفیکشن ےس بچاؤ ےک اقدامات ختم کئر جا سکیر یا تو اس وجہ ےس ویکسیر

ر مہیا نہیر کر پانے یا اس وجہ ےس کہ وائرس یک نئے   تعداد میر ویکسییر
ر

بنانر واےل کاق

ر کو غیر  نر  ںو قسم  یا ہو۔ مؤثر بنا دویکسییر

 

ان حاالت میر یہ ہو سکتا ہے کہ لوگ انفیکشن ےس بچاؤ ےک اقدامات پر کم عمل کریں۔ 

، زیادہ وسیع  بلدیات اور ہسپتالوں پر دباؤ بہت بڑھ جانے اور ریجنل یا قویم سطح پر نئے

۔ وری ہو جانے  اقدامات کرنا ضر
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اس بحران ےس نکلئر ےک  کا مقصد یہ واضح کرنا ہے کہ  یر پیش کرنر ممکنہ صورت یہ

۔  طریقوں ےک سلسےل میر   ہم ضف ایک حکمت عمیل نہیر رکھ سکئے

 

ورت بیھ بدےل  صورتحال مسلسل بدل ریہ ہے اور اس وجہ ےس معاشی اقدامات یک ضر

۔
ی

 یک

 

بہت ےس شعئی اس صورتحال میر مستقبل کا زیادہ بہیے اندازہ مجھے احساس ہے کہ 

۔ح  اصل کرنا چاہنے ہیر

 

لیکن آئندہ صورتحال ےک بارے میر کچھ نہیر کہا جا سکتا لہذا ہم نر لچکدار انتظامات 

 کئر ہیر جنہیر صورتحال ےک مطابق بدال جا سےک۔

 

۔ اگر  ر صورتحال کو ملحوظ رکھا گیا ہے ان اقدامات میر سال ےک پہےل چھ ماہ میر سنگیر

لئر مزید اقدامات کرنر کا ہوئے تو ر  ثابت صورتحال اس ےس بہیے  وزگار کو تحریک دینر ےک 

۔  سوال اٹھ سکتا ہے

 

وری ہوا، ہم  زمانر ناروے ےک اس  لئر جو کچھ ضر ین ممکن طور پر گزر پانر ےک  ےس بہیے

۔ 
ی

 وہ کریں ےک

 

 جو ر وائ 
ی

لئر ہم وہ سب کچھ کریں ےک  اور صحت ےک تحفظ ےک 
ی

س ےک خاتےم اور زندیک

۔  ہمارے بس میر ہے

  ہم سالمت رہنر ےک قابل جس دوران ، ہم نارمل زمانہ لوٹ آنر کا انتظار کر رہے ہیر

۔  جو ہمارے بس میر ہے
ی

لئر وہ سب کچھ کریں ےک ل ےس بچانر ےک 
رّ  اداروں کو تیر

  لئر   بس میر ممکن ہر کام کریں اپنر اور ہم اس صورتحال ےس بچاؤ ےک 
ی

کہ جس دن   ےک

ہ دوبارہ کھےل، لوگ  ہوں۔ و محتاجنی وسیلہ  معارسی

 

 

 


