ی
اقدامات می یہ تبدیلیاں  01ستمب  2021ےس الگو ہوں گ۔
مقایم اقدامات جو اب تک الگو ہی سفارشات ےک طور پر جاری رہ یگ۔ ی
سٹ کونسل ن
ے
یونیورسٹیوں اور کالجوں ےک لی ن یٹ سفارشات متعارف کران کا بیھ فیصلہ کیا ےہ۔
میونسپلٹ تجویز ی
ی
کرت ےہ کہ
برگن
ی
ی
ےس زیادہ لوگ نج گھروں می جمع نہ ہوں ۔ مکمل طور پر ٹیےک لگان گی دس می 10
ی
ہون۔
شمار نہی
،جہاں بیھ آپ  1ی
ی
سکی  ،آپ کو فیس ماسک پہننا ھو گا •
میب کا فاصلہ نہی رکھ
خاص طور پر بسوں اور مقایم ریل پر۔
مالکان پبلک ٹرانسپورٹ پر انحصار کرن واےل مالزمی ےک لی ہوم آفس کا موقع ممکن •
ی
بناے ےک ۔
یونیورسٹ  ،کالج  ،لوکل ی
ی
ٰ
اعیل تعلیم حاصل کرن واےل اداروں می •
ہات سکول اور
لیکچر ےک دوران ہر دورسی نشست کا استعمال کریں ی
گی .اور فیس ماسک کا استعمال
.اگر ی
کوت خطرہ ہو کہ ایک ی
میب کا فاصلہ ممکن نہی
ی
ی
رجسبیشن جاری رکھی ےک .آواز گ •
ریستوران  ،کیف  ،کینٹی ایس طرح مہمانوں گ
سطح کو کم رکھے تاکہ ی
کوت ایک ی
میب ےک فاصےل ےس بات کر سےک  ،مالزمی اور مہمان
.کمرے می جا ی
ن وقت بیھ چہرے ےک ماسک پھن رکھے ی
گی
ی
سٹ کونسل ن یہ منصوبہ بیھ جاری رکھن کا فیصلہ کیا ےہ کہ  30ستمب تک ان ڈور
رسوس ےک ساتھ الکحل گ آوٹ ڈور رسوس ےک ساتھ ہم آہنگ بنا کر رکھی
ی
.سکولوں می تبدیلیاں نہی کریں ےک
ف الحال یہ سفارش گ ی
جات ےہ کہ تمام سکولوں کو زرد سطح پر نہ ےل کر جائی۔ جب
تک چیف انفیکشن ی
کنبول آفیرس اےس ضوری سمجھتا ےہ  ،اسکول  ،کنڈرگارٹن یا گریڈ
لیول  /گروپس زرد یا رسخ سطح پر مقرر کی جائی۔ بلدیہ بیھ قرنطینہ ٹیسٹ کو دوبارہ
ررسوع کرن ےک لی کام کر ریہ ہ۔ ی
سٹ کونسل کو امید ےہ کہ یہ  14دن ےک اندر دوبارہ
ے
ررسوع ہو جا ی
ن گا۔
نرسنگ ہومز کا دورہ کرن ےک قوانی۔
نرسنگ ہومز ےک دورے گ پابندیاں ابیھ بیھ الگو ہی۔
ضوابط کو منسوخ کرتا ےہ۔
اس کا مطلب یہ ہ کہ مقایم انفیکشن ی
کنبول ےک ضابےط آدیھ رات ےس منسوخ کر دن ی
گی
ے
ی
ی
.
ہی۔ یہ نٹ سفارشات اگےل نوٹس تک الگو ہوں گ
 https://www.bergen.kommune.noماخذ

