
 معلومات حول فیروس کورونا
 

Helsenorge.no 
. ستجد ھنا حقائق ونصائح ومعلومات حول helsenorge.noیمكن العثور على أحدث المعلومات المحدثة على موقع الویب 

 األحداث والتدابیر الوقائیة.تنظیم الحضانة والعالج والسفر و مدةاألعراض و
 helsenorge.no الموقع اإللکتروني معلومات فيالمزید من اعثر على 

Finn informasjon på helsenorge.no 

 
 fhi.noصحة العامة نرویجي للمعھد اللالویب لموقع 

 لصحة العامةالنرویجي لمعھد لل صفحة الویبدائما العثور على أحدث المعلومات المحدثة على  كیمكن
)folkehelseinstitutt(الحضانة والعالج والسفر  مدة. ستجد ھنا حقائق ونصائح ومعلومات حول األعراض و
 األحداث والتدابیر الوقائیة.تنظیم و

 nofhi. اإللکتروني الموقع معلومات فيالمزید من اعثر على 
Finn informasjon på fhi.no  

 
 815 555 815مدیریة الصحة المعلومات لھاتف 

مدیریة الصحة. ھناك ستحصل على لمعلومات السؤالك، یمكنك االتصال بھاتف علی إذا لم تتمكن من العثور على إجابة 
 یجب أن تكون على درایة بھا.واألعراض التي الفیروس نتشر فیھا یألسئلة العامة ، مثل المناطق التي علی اإجابات 

 55 815 015مدیریة الصحة على الرقم لمعلومات بھاتف الاتصل 

Ring Helsedirektoratets informasjonstelefon815 55 015 

 
 العدوى؟إصابتك بتشتبھ بھل 

طبیب عام أو إلی عیادة ال حضرتال أن وبالھاتف تصل یجب علیك أن ت، کوروناإذا كنت تشك في احتمال إصابتك بفیروس 
 ). legevakt( طوارئال عیادة

 
 المختبري فحصإجراء المعاییر 

أال یتصلوا بنظام الرعایة  علی ھؤالء ولئك الموجودین في الحجر الصحي في المنزل ویجبفحص مختبري ألإجراء لن یتم 
مخصص لمجموعات معینة من المرضى والمھنیین الصحیین  ريختبفحص المما لم یكونوا بحاجة إلى رعایة صحیة. ال -الصحیة 

 الذین تظھر علیھم أعراض تنفسیة.

 )Folkehelseinstituttet( لصحة العامةویجي لرلنمعھد اال لدیانظر التوصیات المحدثة 

Se oppdaterte anbefalinger hos Folkehelseinstituttet 

 
 82 21 80 21أوسلو  مدینة لسكان  Koronatelefonenکورونا ھاتفباتصل 

 ، إذا ضروریًا أم الفحص المختبري لمعرفة ما إذا كان ال کورونایمكنك االتصال بھاتف 

https://helsenorge.no/sykdom/infeksjon-og-betennelse/sporsmal-og-svar-om-koronaviruset-og-sykdommen-covid-19
https://helsenorge.no/sykdom/infeksjon-og-betennelse/sporsmal-og-svar-om-koronaviruset-og-sykdommen-covid-19
https://www.fhi.no/sv/smittsomme-sykdommer/corona/
tel:815%2055%20015%C2%A0
tel:81555015
tel:81555015
https://www.fhi.no/nyheter/2020/nye-testkriterier/


 لدیك أعراض األنفلونزاکانت  •
 في مناطق الخطر تواجدت کنت قد •
 کوروناكنت على اتصال وثیق مع شخص مصاب بفیروس  •

حتي  12:30الساعة من ، أیام السبت واألحد  21:00حتي  12:00 الساعة ساعات العمل: أیام األسبوع من
19:30. 

ھناك حركة مرور مزدحمة على ھذا الھاتف، وإذا كنت مریًضا وال تستوفي المعاییر األخرى، فسیطلب منك البقاء في 
 .کوروناھاتف بأي شخص یعاني من أعراض اإلنفلونزا  یتصلتصال مع اآلخرین. یجب أال أقل قدر من االالمنزل مع 

 . 2180 2180اتصل بھاتف کورونا لسکان أوسلو 
Ring koronatelefonen for Oslos innbyggere 2180 2182 

  

 

 اتصل بطبیبك العام

کان یجب على الھاتف للحصول على المشورة. یمكن أن یمنحك طبیبك العام إجازة مرضیة إذا ) fastlegeالعام (اتصل بطبیبك 
، وھذا ینطبق على ةحادالأوالً بشأن األمراض غیر  العام. استشر طبیبك کورونافیروس علیك أن تکون في الحجر الصحي بسبب 

 واألمراض األخرى. کوروناكل من 
 

 الطوارئ للحصول على الرعایة الصحیة الطارئة عیادةاتصل ب

الھاتف  رقم على )legevakt( الطوارئ عیادةطبیبك العام، یمكنك االتصال ب إلیصول وإذا كنت مریًضا وال یمكنك ال
116117. 

الطوارئ فقط عندما تحتاج إلى رعایة صحیة طارئة. إنھ فصل الشتاء ومعظم المصابین  بعیادةیجب علیك االتصال 
الطوارئ دون  عیادة. ال تحضر إلى الطبیب/کورونابأمراض الجھاز التنفسي لیسوا عرضة لخطر اإلصابة بفیروس 

 .113رقم الفي خطر، اتصل بإذا كانت الحیاة والصحة و. والبھم أاالتصال 

 

 جمیع المدارس وریاض األطفال مغلقة في أوسلو

 . یوًما 14 لمدةاإلجراء بشكل أساسي  ھذا ینطبق جمیع ریاض األطفال والمدارس في بلدیة أوسلو مغلقة.

. وقد یتم 2020مارس  26، ستظل ریاض األطفال والمدارس مغلقة حتى مبدئیاجمیع المدارس وریاض األطفال مغلقة. 
 .فترة اإلغالقتمدید 

 في المنزل. تالمیذ الموجودینالتعلیم لل ،ستوفر المدارس، قدر استطاعتھا

tel:21802182


 ینطبق القرار:
 االبتدائیة المدارس •
 عدادیة (المتوسطة)المدارس اإل •
 المدارس الثانویة •
 )Voksenopplæring( تعلیم الكبار •
 ریاض األطفال •
  )Aktivitetsskolenاألنشطة (مدرسة  •

 
 )Utdanningsetatenمعلومات االتصال إلدارة التعلیم (

Kontaktinformasjon Utdanningsetaten 
 

https://www.oslo.kommune.no/etater-foretak-og-ombud/utdanningsetaten/
https://www.oslo.kommune.no/etater-foretak-og-ombud/utdanningsetaten/
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