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فردركستاد،  مرسوم صادر عن بلدیة
فیكن، حول الوقایة من العدوى 
         بفیروس كورونا

 17.12.2020  التاریخ

دخول حیز 
  التنفیذ

18.12.2020 
 لیالً  الثانیة عشرالساعة 

                                                                                   ینطبق على
فردركستاد، فیكن بلدیة      

األساس 
  القانوني

LOV-1994-08-05-55-§4-1 

   أعلن

  رقم السجل
 

عنوان 
 المستند

                                           
مرسوم حول الوقایة من فیروس كورونا، 
                          بلدیة فردركستاد
   

 
من قبل مجلس إدارة بلدیة  األساس القانوني: تم وضعھ

األساس  ، وفق2020 دیسمبر 17فردركستاد في تاریخ 
 أغسطس.  5) لتاریخ 55قانون رقم (في  القانوني

 1-§ البند بشأن الحمایة من األمراض المعدیة،1994
تفویض حق القرار من مجلس المدینة، راجع  بعد4

 .160/20القضیة 
 

 § 1.  الھدف والنطاق
وضع تدابیر محلیة  الھدف من ھذا المرسوم ھو   

لمكافحة العدوى لمنع أو الحد من إنتشار العدوى 
من عدد  طریق الحدعن  )CoV-SARS-2( بفیروس كورونا

ھذه  التواصل اإلجتماعي الجسدي عند السكان، ومن خالل

https://lovdata.no/lov/1994-08-05-55/%C2%A74-1
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وتأمین القدرة  التدابیر یمكننا الوقایة من المرض
 .الخدمات الطبیة والرعایة الصحیة الكافیة في

 
  ھذا المرسوم ینطبق على بلدیة فردركستاد.

 
  . كمامات حول الفم واألنف2§  
 

الممكن الحفاظ على مسافة ال عندما ال یكون من       
) متر من األشخاص اآلخرین غیر سكان 1تقل عن (

المنزل، ولغرض غیر العبور القصیر المدى، یجب 
إرتداء كمامات حول الفم واألنف في األماكن العامة. 

ھذا یشمل المحالت ومراكز التسوق واألماكن التي یقدم 
انیة ودور العبادة ومراكز الفلسفة اإلنس فیھا خدمات

  وأماكن لألنشطة الثقافیة والریاضیة والترفیھیة.
عندما ال یكون من الممكن الحفاظ على مسافة ال       
) متر من المسافرین اآلخرین، یجب على 1(  تقل عن

المسافر في المواصالت العامة إرتداء الكمامة حول 
األنف والفم. ھذا ینطبق أیضا على مناطق المحطة 

  المغلقة.
 

یجب على الركاب في سیارات األجرة وضع كمامة        
حول األنف والفم. یجب على الراكب أن یرتدي الكمامة 

قبل الجلوس في سیارة األجرة، وال یجوز نزعھا قبل 
إنتھاء الرحلة، مما یعني بعد خروج الراكب من 

سیارة األجرة. اإللتزام بإرتداء الكمامة یشمل أیضا 
  ركاب داخل سیارة األجرة.السائق في حال وجود 

 
اإللتزام في إرتداء الكمامة  ال یسري واجب       

على األطفال تحت سن المدرسة المتوسطة، أو على 
في المدرسة اإلبتدائیة، أو على  الموصالت المدرسیة

األشخاص الذین ال یمكنھم إرتداء الكمامة ألسباب 
   طبیة، أو ألسباب أخرى.

 
األولى من البند تشمل أیضًا  الفقرة القانونیة    

المواظفین على اإللتزام بإرتداء الكمامة في األماكن 
ال یكون من الممكن فیھا الحفاظ على مسافة ال  التي
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الزائرین، راجع الفقرة  ) متر من1(  تقل عن
  القانونیة األولى.

 
یجب على الحالقون وعلى الصناعات المماثلة         

الوطنیة التي تم تنظیمھا في یتبعوا المتطلبات  أن
 الوطني، ۱۹ -كوفید مرسوم
الموظفین في المحالت غیر ملزمون في  .15  §البند

أخرى لمكافحة  إرتداء الكمامة في حال تنفیذ تدابیر
العدوى، مثل إرتداء درع الوجھ البالستیكي، وضع 

 . وما شابھ حواجز
 

. الفعالیات العامة في الھواء الطلق 3§ 
  األماكن المغلقةوفي 

 
. مارس 27تعریف الفعالیة الوارد في مرسوم       
الذي ینص على تدابیر لمكافحة  470رقم  2020

-العدوى، وما شابھ من تفشي كورونا (مرسوم كوفید
  البند الثالث عشر یطبق. § )۱۹
 

ال یسمح بتنفیذ الفعالیات في الھواء الطلق        
 ي آن واحد.حاضر ف 200التي تضم أكثر من 

 
عند تنفیذ الفعالیات العامة في األماكن        

المغلقة یجب اإللتزام بالعدد المحدد وفقًا للمفھوم 
  الوطني.

 
عند الغناء أو القیام بشيء مشابھ        

) متر من األشخاص 2الحفاظ على مسافة ال تقل عن ( یجب
 .اآلخرین غیر سكان المنزل

 
المنظم أن یتأكد من یتعین على الشخص        

واحد، أو  الذین لیسوا سكان منزل كل المشاركین  أن
اإللتزام بالحد األدنى   مجموعة مدرسة أو روضة واحدة

من األشخاص األخرین   ) متر1للمسافة التي ال تقل عن (
الذین ال ینتمون إلى مجموعة أو سكن منزلي مشترك، 

واجب  یتم قیاس المسافة من الكتف إلى الكتف. یسري
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اإللتزام أیضا عند الخروج أو الدخول من وإلى 
الفعالیة، وكذلك في اإلستراحات. یجب تجنب الطوابیر 

  . اإلختالطالتحیة ووإلقاء 
 

الجلوس الثابتة في الفعالیات  مقاعدتنسیق     
بحیث یكون األشخاص القادمین إلى الفعالیة قادرین 

مقعد فارغ خالل ترك على ضمان التباعد اإلجتماعي من 
على األقل بین كل شخص وآخر في نفس صف المقاعد،من 

الذین یمكن لألشخاص . لحظة وصولھم إلى الفعالیة
الجلوس بالقرب من  سكن منزلي واحد إلى ینتمون

لألشخاص الجلوس   بعضھم البعض بعد الوصول. ال یسمح
في أكثر من نصف المقاعد الثابتة ، إال إذا كان 

) على 1الحفاظ على مسافة متر واحد (بإمكان الجمیع 
اآلخرین غیر سكان  األقل في جمیع االتجاھات لألشخاص

 .المنزل
         

. الفعالیات الخاصة والتجمعات 4§      
    اإلجتماعیة

 
عدد الضیوف في التجمعات اإلجتماعیة الخاصة في      

المنزل، أو الحدیقة أو الكوخ، وفي الفعالیات 
األماكن العامة وفي األماكن المؤجرة، یجب الخاصة في 

عدد )، باإلضافة إلى 5أن یكون في الحد األقصى خمسة (
  الخاص. سكان المنزل

 
یمكن إجراء استثناءات لما یصل إلى تاریخین     

خالل فترة صالحیة المرسوم، حیث یمكن أن یتجمع ما 
) ضیوف، باإلضافة إلى األسرة 10یصل إلى عشرة (

  الخاصة.المعیشیة 
 

یجب على كل مواطن أن یحد من عدد التجمعات     
) في األسبوع، سواء كانوا 2التي یحضرھا إلى اثنین (

 ضیوًفا أو مضیفین.
 

) متر 1یجب الحفاظ دائما على مسافة ال تقل عن (    
  معًا. یعیشونبین كل األشخاص اآلخرین الذین ال 
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المجموعات لألفواج/  ینطبق االستثناء الوطني    

بحیث  القائمة في ریاض األطفال والمدارس االبتدائیة،
یمكن لألطفال الذین ھم جزء من نفس المجموعة/الفوج 

 في أوقات فراغھم. أیًضا التجمع
 

یعتبر األطفال الذین ینتمون إلى عدة أسر جزًءا     
من األسرة في كال المكانین. یمكن أیًضا اعتبار 

یشون في شقق صغیرة جزًءا من الشباب والطالب الذین یع
األسرة المعیشیة، إذا تم اعتبار ھذه الشقق عنوان 

 منزلھم المسجل في قسم تسجیل البیانات الشخصیة.
 

 یجب على المنظم الخاص/ المضیف:
والحفاظ على اجراءت  أ. وضع تسھیالت إلجل الحمایة

 مكافحة العدوى.
ب. الحصول على ملخص عن جمیع الحاضرین ، مع 

ورقم الھاتف ، لتمكن من  اإلسمالتاریخ والوقت و
 المساعدة في حال وجود أي تتبع الحق للعدوى.

 

األنشطة الترفیھیة والریاضات  .5§ 
  الشعبیة وعروض التدریب الریاضي

 
ال یسمح للبالغین والشباب فوق سن المدرسة      

اإلعدادیة ممارسة األنشطة الترفیھیة المنظمة أو 
 عبیة.الریاضات الش

 
ال یسري الحظر على األنشطة في الھواء الطلق      

 عاًما. 20للشباب حتى سن 
 

ال یسري الحظر أیًضا على التمارین/األنشطة      
الحفاظ على مسافة ال  الفردیة، في حال التمكن من

) متر من األشخاص اآلخرین غیر سكان 2تقل عن (
الكتف، یتم قیاس المسافة من الكتف إلى  المنزل.

   التواصل اإلجتماعي الجسدي. لتجنب
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یمكن إبقاء الصاالت الریاضیة وأماكن األنشطة     

بالتدریب المماثلة مفتوحة للتدریب الفردي. ال یسمح 
الجماعي مع ثالثة مشاركین أو أكثر. یجب التأكد من 
عدم وجود أشخاص في المكان أكثر مما یمكن إبعاده 

المسموح بھ من  عن مترین. یتم حساب العدد
المكان.  مساحةالمستفیدین في المكان بناًء على حجم 

یجب أن یكون ھناك موظفون حاضرون یضمنون االمتثال 
 للمتطلبات.

 
المحالت  الحد من حركة الدخول في .6§ 

 التجاریة ومراكز التسوق
 

یجب على المحالت التجاریة ومراكز التسوق      
وجود زبائن في  عدم ومنافذ البیع األخرى التأكد من

مسافة متر  إبقائھم على بعد المكان أكثر مما یمكن
واحد على األقل. یتم احتساب العدد المسموح بھ من 

الزبائن في المكان على أساس حجم المساحة. یجب ذكر 
الحد األقصى لعدد الزبائن المسموح بھ عند المدخل. 

إذا لزم األمر ، یجب أن یكون ھناك حراس أمن 
 ون من االمتثال للمتطلبات.یتأكد

 

  . المطاعم والمقاھي والحانات7§ 
 

یمكن إبقاء المطاعم والمقاھي والحانات في     
بلدیة فردركستاد مفتوحة، إذا استوفت متطلبات 

التشغیل المستحسن لخدمات المطاعم والمقاھي 
الذي ینص  470رقم  2020. مارس 27الواردة في مرسوم 

على تدابیر لمكافحة العدوى، وما شابھ من تفشي 
  ).۱۹-كورونا (مرسوم كوفید

یسمح لمكان الخدمة، وفًقا للمرسوم الوطني،    
تقدیم الخدمات إلى التجمعات الخاصة لما یصل إلى 

 شخًصا. 20
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الكحول بعد الساعة العاشرة مساءا   ُیحظر تقدیم   
الحانات في بلدیة بالنسبة للمطاعم، والمقاھي و

فریدریكستاد التي لدیھا الفرصة للبقاء مفتوحة 
  الوطني. ۱۹-كوفید  وفًقا لمرسوم

 
، حیث ُیسمح  2020دیسمبر  31ینطبق االستثناء في    

  .لیالً بتقدیم الكحول حتى الساعة الثانیة عشر 
 

یسمح للبلدیة بإغالق تلك المطاعم والمقاھي    
والحانات التي ال تستوفي متطلبات التشغیل المستحسن 

لمكافحة العدوى والشروط الواردة في ھذا القرار، 
الفقرة  4-1§ راجع قانون مكافحة العدوى البند 

   الثالثة والجملة الثانیة من الفقرة الخامسة .
 

  ىالحجر الصحي وتتبع العدو  .8 §
 

یجب على سكان فریدریكستاد وزوارھا االمتثال في    
كل األوقات لقواعد الحجر الصحي الساریة، والمساھمة 

 في تتبع العدوى.
 

 . المسؤولیة9§ 
 

ال تتحمل بلدیة فریدریكستاد المسؤولیة المالیة    
 نتیجة للتدبیر المفروضة.

 

. الدخول حیز التنفیذ والمدة 10§ 
  الزمنیة

 
 2020دیسمبر  18یدخل المرسوم حیز التنفیذ في     

ینایر  7، وھو ساري حتى لیالً  الثانیة عشرالساعة 
2021. 

 


	مرسوم صادر عن بلدية فردركستاد، فيكن، حول الوقاية من العدوى بفيروس كورونا

