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 نروژ در كرونا جديد دستورالعملهاى
 

 :است گرفته نظر در ژانويه ١٨ تا ٤ از جديدى قوانين دولت

 

 .شود برگزار منزل در مهمانى هيچگونه نبايد -

 .كنيد صبر هفته دو بايد دادن مهمانى و رفتن مهمانى براى -

 .كنند مالقات منزل در را نزديكشان دوستان از نفر دو يا يك حداكثر ميتوانند كنند، مى زندگى تنها كه كسانى -

 .كودكستان يا مدرسه در گروه هم هاى بچه از فقط اما .باشند داشته مالقات ميتوانند كودكستان و مدرسه هاى بچه -

 .هستند باز خوريها غذا اما است، ممنوع بارها و خوريها غذا در الكل سرو -

 .كنند مالقات را يكديگر ميتوانند اى اجاره سالنهاى در يا خانه، از خارج در نفر ٥ حداكثر -

 .نمايند شركت ثابت هاى صندلى با شده ريزى برنامه اجتماعات در ميتوانند نفر ٢٠٠ تا -

 .كنند شركت ختم مراسم در توانند مى نفر ٥٠ حداكثر -

 

 .هستند قوانين از بخشى دستورالعملها اين كه دليل اين به .بود خواهد مالى جريمه پرداخت مشمول العملها دستور شكستن

 

 .بمانيم خود اقامت محل استان در و كنيم اجتناب ضرورى غير سفرهاى از ما كه دارد انتظار دولت اينها بر عالوه

 :همچنان بايد شما كه باشيد داشته خاطر به

 .كنيد استفاده ضدعفونى مايع از /بشوييد را دستهايتان -

 .كنيد رعايت را(كنند نمى زندگى شما با كه) ديگران با مترى يك فاصله -

 .ميشود كردن بغل و دادن دست شامل بپرهيزيد، فيزيكى تماس از -

 دادن دست از تب، يا و سرفه )تنفسى مشكالت :بدهيد كرونا تست بايد داشتيد را زير عالٔيم كه صورتى در و بمانيد خانه در -

 .( تنگى نفس و عضالت درد و حالى بى درد، سر بويايى، و چشايى حس

 گرفتن وقت براى كه بخواهيد كسى از يا و بگيريد آزمايش وقت و  بزنيد زنگ  59 93 05 35 كرونا آزمايش تلفن شماره به

 .كند كمك شما به

 .كنيد نصب موبايلتان روى را Smitte-stopp اپ .كنيم پيدا را كرونا شيوع مسير كه كنيد كمك ما به

  :كنيد پيدا زير لينك در Smitte-stopp مورد در را بيشتر اطالعات توانيد مى

 

https://www.fhi.no/contentassets/d52845825ecf413fb17322a22a938799/vedlegg/kva-er-

smittestoppwhat-is-smittestopp/farsi_hva-er-smittestopp.pdf 


