وزارة الصحة النرويجية أصدرت قراراً بإغالق المدارس والمؤسسات التعليميىة األخرى
قررت وزارة الصحة النرويجية إغالق المدارس والمؤسسات التعليمية األخرى وذلك للحد من إنتشار
فيروس كورونا والمساهمة في الحفاظ على خدمات الرعاية الصحية طبقا ً لقانون إحتواء إنتشار
األمراض المعدية.
القرار يشمل:







رياض األطفال
المدارس االبتدائية
المدارس االعدادية
الدارس الثانوية
الجامعات والمعاهد العليا
جميع المؤسسات التعليمية األخرى

قرار االغالق ال يشمل اإلستثناءات التالية :يجب ان تستمر خدمات الرعاية الصحية و الخدمات األساسية
في المجتمع كما يجب تجنب إستخدام األشخاص العاملين في المجاالت األساسية لرعاية األطفال في
المنزل  ،على مدراء رياض األطفال والمدارس اإلبتدائية اإجاد حل مناسب ألطفال العاملين في مجال
الصحة  ،قطاع المواصالت العامة وغير ذلك من الخدمات األساسية في المجتمع .ذلك ينطبق أيضا ً على
األطفال ذوي االحتياجات الخاصة الذين يفقدون الرعاية الخاصة التي يحتاجون لها بإغالق رياض
االطفال  ،المدارس وغير ذلك من مؤسسات الرعاية اليومية.
كما تعمل وزارة الصحة على تطبيق قانون إحتواء إنتشار األمراض المعدية بحظر ،إغالق وإلغاء:








األحداث و الفعاليات الثقافية
األحداث الرياضية واألنشطة الرياضية المنظمة في الصاالت الرياضية المغلقة و المالعب
المفتوحة
جميع المؤسسات في مجال صناعة الضيافة  ،ما عدا المطاعم التي تعد طعام للتوزيع مثل
الكافيتريات و المطاعم حيث يمكن للزوار الجلوس على بعد مسافة متر على األقل .البوفيهات
المفتوحة ممنوعة  .صناعة الضيافة تشمل المطاعم  ،البارات  ،الحانات و المالهي الليلية.
صاالت التدريب الرياضية
الشركات التي توفر خدمات العناية بالشعر  ،البشرة  ،التدليك  ،الرعاية بالجسد  ،الوشم  ،الثقب
...الخ.
صاالت السباحة و حدائق األلعاب المائية

إجراءات الحفاظ على العاملين في مجال الصحة في النرويج
بالتوافق مع قانون الطوارئ الصحية الذي يحظر على العاملين في مجال الصحة وعالج المرضى السفر
للخارج  ،ذلك للحفاظ على القدرة على تقديم الخدمات والرعاية الطبية األساسية  ،قررت وزارة الصحة
تطبيق اإلجراءات التالية :
يمنع سفر العاملين في مجال الصحة وعالج المرضى للخارج  ،ذلك ينطبق على السفر ألسباب تتعلق
بالعمل واإلجازات  ،القرار ساري المفعول من تاريخه و حتى نهاية شهر ابريل .2020

تجارة البضائع  ،محالت البقالة والفعاليات
تجارة البضائع ستستمر مفتوحة  ،ال يوجد اي داعي لتخزين الطعام والمواد التموينية  ،محالت البقالة لن
تغلق.

السفر
 سنحرص على إستمرار خدمة المواصالت العامة داخل البلد ولكننا ننصح بتجنب السفر
لإلجازة.
 ننصح بتجنب الرحالت إال للضرورة (داخل وخارج البلد)  ،تجنب المواصالت العامة اذا أمكن،
تجنب األمكان المزدحمة وعدم التواصال مع الآلخرين عن قرب.
 على كل من رجع من سفر لبلد خارج دول الشمال ان يبقى في حجر صحي لمدة  14يوما ً من
يوم الوصول للنرويج  ،بغض النظر عما اذا كانت لديهم أعراض المرض او ال  ،ذلك يسري
من تاريخ  27فبراير.

المواصالت العامة والعمل من المنزل
 المواصالت العامة ستستمر ليتمكن االشخاص العاملين في المجاالت الحرجة في المجتمع من
الوصول ألماكن عملهم ويكون هنالك مسافة تفصل بينهم.
 برجاء عدم زيارة األشخاص المقيمين في المؤسسات حيث ان هؤالء أكثر عرضة للمرض من
غيرهم (المسنين  ،المرضى النفسيين  ،السجناء...الخ)

قدرة الخدمات الصحية
نعمل عن كثب مع الخدمات الصحية لدعم كل القطاعات والحفاظ على قدرة هذه الخدمات للتأكد من ان
الجميع سيحصلون على عالج و رعاية طبية جيدة .كما ان وزارة الصحة النرويجية على تواصل مستمر
مع البلديات  ،حكام المقاطاعات و السلطات الطبية المحلية للمساعدة وتطبيق هذه االجراءات .عملنا
يشمل كل القطاعات الصحية  ،بيوت رعاية المسنين  ،المساعدة المنزلية  ،المشافي  ،المراكز الطبية ،
االطباء في القطاع الخاص والعام .كما يجب الحرص على ان العاملين في مجال الصحة يمكنهم تأدية
عملهم بآمان وكفاءة  ،واننا لدينا العاملين في مجال الخدمة الصحية الذين نحتاج اليهم.

تسجيل الدخول في مؤسسات الرعاية الصحية
لقد تم فرض قيود على الزائرين في جميع المؤسسات الصحية في البلد واجراءات فحص للحماية من
إنتقال العدوى للمرضى في المؤسسات الصحية في البلد .وزارة الصحية ستعلم المؤسسات الصحية
بذلك.

المهام االساسية والحرجة في المجتمع
لجنة الطواريء تعد المهام ال  15التالية امهام اساسية وحرجة في المجتمع:
















الحكومة وادارة األزمات
قوات الدفاع
القانون والنظام
الصحة والخدمات الطبية
قوات اإلنقاذ
األمان التكنولوجي في المجتمع المدني
الطبيعة والبيئة
تأمين المواد االساسية
خدمات الماء والصرف الصحي
الخدمات المصرفية
توفير الكهرباء
توفير خدمات التواصل اإللكترونية
خدمات الموصالت
خدمات األقمار الصناعية
خدمات الصيدلية

معلومات عن الحجر الصحي عقب السفر لخارج دول الشمال
لقد إتخذت الحكومة مجموعة من اإلجراءات الجديدة لمنع إنتشار فيروس كورونا.
نصائح السفر الجديدة لتفادي اإلصابة موجودة على صفحة (helsenorge.no).

وتشمل النقاط التالية:
 على كل من سافر خارج دول الشمال ان يبقى في منزله لمدة  14يوما ً من تاريخ عودتهم للنرويج
بغض النظر اذا ما كان لديهم أعراض المرض أو ال
 سيتعين على المسافرين القادمين من خارج بلدان الشمال الغير مقيمين في النرويج العودة  ،الحل
البديل سيكون الحجر الصحي .المسافرون الذين تظهر عليهم اعاض اإلصابة سيتم عزلهم.
 هذا يعني ان كل األشخاص الموجودين في النرويج وكانوا متواجدين في بلدان خارج دول الشمال
قي فترة ال  14يوما ً الماضية
هذه اإلجراءات تطبق بتأثير رجعي على كل من رجع من السفر من تاريخ  27فبراير.
السفارات والبعثات الدبلوماسية ستعمل على نشر هذه المعلومات
للمزيد من المعلومات:
Decision under the Act relating to control of communicable diseases, section 4-1, second
)paragraph, on quarantine (isolation) after travelling outside the Nordic region (PDF

معلومات عن فيروس كورونا
لم يتم تسجيل أي خالة إصابة بفيروس كورونا في بلدية ستورد .هدفنا هو اتخاذ إجراءات للحد من العدوى
بين المواطنين .ألمةق الحالي يتطلب إجراءات واسعة النطاق  ،ولكن من المهم ان ال ينتج عن ذلك موجة
من الفزع والخوف.
يمكن الحصول على المزيد من المعلومات عن فيروس كورونا على

www.fhi.no og helsenorge.no

إذا ما كنت بحاجة للمويد من المعلومات يمكن اإلتصال على رقم اإلستعالمات  815 55 015من
الساعة  8صباحا ً حتى الساعة  18مسا ًء خالل أيام األسبوع و  10حتى  16خالل ايام السبت واألحد.
ظهور أعراض المرض لدى األشخاص المتواجدين في الحجر الصحي في منازلهم ال يستدعي اإلتصال
بالمؤسسات الصحية ألخذ تحاليل  ،عليهم البقاء قي الحجر الصحي في كل الظروف سواء كانت نتيجة
التحاليل سلبية أو إيجابية .اإلتصال بالمؤسسات الصحية يكون فقط في حال التدهور الصحي والحاجة
لدخول المشفى.
برجاء إتباع النصائح الوطنية وعلى األخص األخذ بعين األعتبار ان كبار السن من ضمن المجموعات
األكثر عرضة لإلصابة بالمرض .لذا يجب تقليص عدد الزائرين والزيارات للمسنين المقيمين في دور
رعاية كبار السن في البلدية.
هذه األماكن العامة مغلقة – باإلمكان اإلتصال
المركز الثقافي Kulturhuset, tlf. 53 49 69 50
مكتب العمل NAV Stord, tlf. 55 55 33 33
/Ta kontakt med Andreas Sirevaagمركز ستورد للتأهيل الصحي Stord rehabiliteringssenter.
avd.lear fysio- og ergo: 414 05 425 eller Bente Bjelland ergoterapeut: 481 89 821.
Brukarar ogمركز الصحة النفسية واإلدمان Dagsentera innanfor psykisk helse og rus.
pårørande kan ta kontakt med Diana Marie H. Bergeland på tlf. 53 49 66 61 eller
avdelingsleiar Kenneth Stenbråten på tlf 994 40 508.
tlf. 53 49 66 00 måndag til fredag kl 08.00 - 15.30مجلس البلدية – Rådhuset








