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معلومات مهمة عن التدابير خالل تفشي كورونا (بتاريخ  1أيار )2020
)Viktig informasjon om tiltak under koronautbruddet (per 1. mai 2020

هره المعلومات متوفسة أيضا في اللغات التالية:
األِٙش٠خ ،اٌؼشث١خ ،اإلٔىٍ١ض٠خ ،اٌفشٔغ١خ ،اٌفبسع١خ ،اٌجٌٕٛذ٠خ ،اٌشٚع١خ ،اإلعجبٔ١خ ،اٌغٛاحٍ١خ ،اٌزب٠الٔذ٠خ ،اٌزغش١ٕ٠خ ،اٌزشو١خ
ٚاٌف١زٕبِ١خ.
ماذا يعني العزل؟
ٔٞطجك اٌؼضي ػٍ ٝاألشخبص اٌز ٓ٠رُ رشخ١ظ ُٙثف١شٚط وٛسٔٚب اٌزبج .ٞاٌؼضي ٞػِٕ ٟب :ٍٟ٠
 ػذَ َ غبدسح إٌّضي.
٠ جت اإلثزؼبد رّبِب ػٓ أٌٚئه اٌز ٓ٠رؼ١ش ِؼ.ُٙ
 إْ أِىٓ٠ ،جت اْ دعزخذَ غشفزه اٌخبطخ ٚاٌحّبَ اٌخبص ثه.
 ػذَ اعزمجبي أ ٞص٠بساد.
٠ جت غغً األعطح ،ػٍ ٝعج ً١اٌّثبي ِٕبػذ اٌّطجخ ٚاٌحّبَ ِٚمبثغ األثٛاة ٚاألِبوٓ األخش ٜاٌزٍّ٠ ٟغٙب
اٌّشء ف ٟوث١ش ِٓ األح١بْ ّ٠.ىٓ اٌم١بَ ثزٌه ةإعزخذاَ اٌظبث ْٛاٌؼبدٚ ٞاٌّبء.
جبسا أ ٚطذ٠مًب غ١ش خبػغ ًٌػضي أ ٚاٌحجش
 إٌضاِ١خ اٌحظٛي ػٍِ ٝغبػذح يٌزغٛق .ػٍ ٝعج ً١اٌّثبي ،لذ ٠ى٘ ْٛزا ً
اٌظح .ٟإرا وٕذ ال رؼشف أ ٞشخض ّ٠ىٕٗ ِغبػذره ٠ ،شج ٝاالرظبي ثّشوض اٌّزطٛػ ٓ١فِٕ ٟطمخ عىٕه
ًٌحظٛي ػٍِ ٝغبػذح ثخظٛص ششاء اٌّٛاد اٌغزائ١خ.
اعزشسح اٌطج١ت ػجش اٌٙبرف؛ ايؽج١ت اٌثبثذ أ ٚغشفخ
ا
ع١م َٛؽج١جه اٌثبثذ ثّزبثؼخ ٚػؼه  .إرا عبءد حبٌزه ٠ ،جت ػٍ١ه
ايؽٛاسئ .ؽج١تن اٌثبثذ ٘ ٛاٌز٠ ٞحذد ِزّ٠ ٝىٓ أْ دٔز ٟٙفزشح اٌؼضي.
لماذا العزل؟
عجت اٌؼضي ٘ ٛرجٕت إطبثخ ا٢خش .ْٞف١شٚط وٛسٔٚب اٌزبج ٛ٘ ٟف١شٚط ُمَ ػ ٍدذ ٌٍغب٠خ ّ٠ٚىٓ أْ ٠ؤد ٞإٌِ ٝشع خط١شٚ ،فٟ
أعٛأ األحٛايٚ ،فبح اٌّظبث.ٓ١
ماذا يحدث لو أني خسقث قساز العزل؟
ّ٠ىٓ أْ رؤد ٞأزٙبوبد اٌؼضي اٌّفشٚع ٚاإلججبس ٞإٌ ٝرحًّ اٌشخض إٌّزٙه اٌّغؤ١ٌٚخ اٌجٕبئ١خ ِغ اٌغشاِبد أ ٚاٌغجٓ
ٌّذح رظً إٌ 6 ٝأشٙش ،ساجغ ايِبدح  ِٓ 19الئحخ وٛف١ذ.19-

ماذا يعني الحجس الصحي؟
ٕ٠طجك اٌحجش اٌظح ٟػٍ ٝأٌٚئه اٌز٠ ٓ٠ؼ١شِ ْٛغ شخض رُ رشخ١ظٗ ثف١شٚط وٛسٔٚب اٌزبج ٟأ ٚوبْ ٌذ ٗ٠ارظبي ٚث١ك ِغ
شخض ِظبة٘ .زا ٠ؼٕ ٟأٔه وٕذ فِٛ ٟلف لذ رى ْٛاٌؼذ ٜٚلذ حذسد ف.ٗ١
اٌحجش اٌظح٠ ٟؼٕ ٟأٔٗ:
٠جت ػٍ١ه أْ ال رز٘ت ٌٍؼًّ أ ٚاٌّذسعخ.

ال ّ٠ىٓ أْ رغزمً اٌحبفالد أٚ ٚعبئً إٌمً اٌؼبَ األخش.ٜ
٠جت ػٍ١ه رجٕت األِبوٓ اٌزّ٠ ٟىٕه ِٓ خالٌٙب اٌزٛاطً اٌٛث١ك ِغ ا٢خش ،ٓ٠ػٍ ٝعج ً١اٌّثبي اٌّحالد اٌزجبس٠خ.
ّ٠ىٕه ِخبٌطخ أٌٚئه اٌز ٓ٠رؼ١ش ِغُ٘ وبٌّؼزبدّ٠ .ىٕه اٌم١بَ ثٕض٘خ ف ٟاٌخبسج/اٌٛٙاء اٌطٍك ،ؽبٌّب أٔه ثظحخ ج١ذح رّب ًِب
ٚأال رمزشة ِٓ أشخبص آخشِ ٓ٠غبفخ ِزش ٓ٠اثٕ ٓ١أ ٚألً ِٓ .اٌّغزحغٓ أْ رطٍت ِٓ شخض آخش اٌزغٛق ٌه ِٓ ِزجش
اٌجمبٌخ ٚاٌظ١ذٌخ.
إرا ِشعد أثٕبء اٌحجش اٌظحٚ ٟأطجذ ةأػشاع ِثً اٌجشد ٚاٌزٙبة اٌحٍك ٚاٌغؼبي ٚاٌحّٚ ٝاٌظذاع ٚاٌخّٛي ٚآالَ
اٌؼؼالد ٚطؼٛثخ ف ٟاٌزٕفظ ٚأخفبع حبعز ٟاٌشُ ٚاٌزٚق  ،ف١جت ػٍ١ه اٌخؼٛع الخزجبس ف١شٚط وٛسٔٚب اٌزبج .ٟارظً
ثجٍذ٠خ رشٔٚذ٘ب ،ُ٠ػٍ ٝسلُ اٌٙبرف اٌّخظض ًٌوٛسٔٚب١ٌ ، 905 09 052 ،زُ رحذ٠ذ ِٛػذ ٌه إلجساء االخزجبس.
لماذا الحجس الصحي؟
اٌغجت اٌزٞ ٞحزُ ػٍ١ه أْ رى ْٛف ٟاٌحجش اٌظح ٟثؼذ االرظبي ثشخض اوزشف أٗ ِظبة ةف١شٚط وٛسٔٚب اٌزبج ٛ٘ ٟأْ
درجٕت ٔمً اٌؼذ ٜٚاٌ ٝا٢خشِ .ٓ٠ؼظُ إٌبط اٌز٠ ٓ٠ظبث ْٛثف١شٚط وٛسٔٚب اٌزبج٠ ٟظبث ْٛثأػشاع خف١فخ ًٌِشعٌٚ ،ىٓ
وجبس اٌغٓ ٚاألشخبص اٌز٠ ٓ٠ؼبٔ ِٓ ْٛأِشاع أخشّ٠ ٜىٓ أْ ّ٠شػٛا ثشىً خط١ش ٚأْ ّٛ٠رٛا ف ٟأعٛأ األحٛاي.
ماذا يحدث لو أني خسقث قساز الحجس الصحي؟
ّ٠ىٓ أْ رؤد ٞأزٙبوبد اٌحجش اٌظح ٟاٌّفشٚع ٚاإلججبس ٞإٌ ٝرحًّ اٌشخض إٌّزٙه اٌّغؤ١ٌٚخ اٌجٕبئ١خ ِغ اٌغشاِبد أٚ
اٌغجٓ ٌّذح رظً إٌ 6 ٝأشٙش ،ساجغ اٌّبدح  ِٓ 19الئحخ وٛف١ذ.19-
الجميع يتحمل المسؤولية
ِٓ اٌّ ُٙأْ رزجغ أٔذ اٌز ٞرخؼغ ٌٍؼضي أ ٚاٌحجش اٌظح٘ ٟزٖ اٌمٛاػذ .عزؤد ٞايجٛٙد اٌز ٟرجزٌٙب ِٓ أجً االِزثبي ٌٙزٖ
اٌمٛاػذ إٌ ٝإحذاس فشق ِ ُٙث ٓ١اٌغىبْ ٚخبطخ وجبس اٌغٓ  ٚاألؽفبي اٌؼؼفبء ٚاٌجبٌغ ٓ١اٌّؼشػٌٍ ٓ١خطش.
ظب ِب ال ٍ٠زضَ ثٙزٖ اٌمٛاػذ ،فّٓ اٌّ ُٙإثالؽ دائشح ايحّب٠خ ِٓ اٌؼذ Smittevernkontoret ٜٚػٓ
إرا وٕذ رشه ف ٟأْ شخ ً
ؽش٠ك ٘برف وٛسٔٚب ػٍ ٝاٌشلُ 905 09 052

ماذا يحدث عندما يتم فحصي من أجل الكرونا؟
اخزجبسا اٌٌّ َٛ١ؼشفخ ِب إرا وٕذ لذ رىِ ْٛظبثًب ثف١شٚط وٛسٔٚب اٌزبجٟ؟
ً٘ أجش٠ذ
ً
عٍجٚ . ٟإرا ٌُ رزٍك
عٛف دحظً ػٍٔ ٝز١جخ اٌفحض ِٓ ؽج١جه ايثبثذ ف ٟغؼ )2( ٓ١ِٛ٠ ْٛرمش٠جب إرا وبٔذ ٔز١جخ اخزجبسن ح
سدًا خالي  ،ٓ١ِٛ٠ف١شجِٕ ٝه االرظبي ثطج١جه ايثبثذ.
ٌٚغب٠خ حظٌٛه ػٍٔ ٝز١جخ االخزجبس٠ ،جت أْ رى ْٛف ٟاٌؼضي إٌّضي٘ .ٞزا ٠ؼٕ ٟاٌجمبء ف ٟإٌّضي ٚػذَ اٌخشٚج ٚرجٕت
االرظبي اٌٛث١ك ِغ ا٢خش ٓ٠فِٕ ٟضٌه.
إرا وبٔذ ٔز١جخ االخزجبس إ٠جبثٟح ،فغززظً ثه دائشح ايحّب٠خ ِٓ اٌؼذٌّ Smittevernkontoret ٜٚض٠ذ ِٓ اٌّزبثؼخ.
ِغ رح١بد
ثٍذ٠خ رشٔٚذ٘بُ٠

آٌ ٟعبغف١ه
اٌطج١جخ االعزشبس٠خ ٌٍٛلب٠خ ِٓ األِشاع اٌّؼذ٠خ

