Chính phủ họp báo 07.04.2021:

KẾ HOẠCH MỞ CỬA NA UY LẠI

Trong buổi họp báo hôm nay, chính phủ trình bày kế hoạch dần mở cửa lại. Cần lưu ý là vấn đề "thời
điểm" không thể để cập trong lúc này, vì việc nới lõng và tái mở cửa lệ thuộc vào 3 yếu tố:
1)

Tình hình lây nhiễm và số lượng lây nhiễm (Smittesituasjon og sykdomsbyrde)

2)

Khả năng gánh vát số lượng bệnh nhân (Kapasitet i helsetjenesten)

3)

Vắc-xin (Vaksinasjon)

Nếu tình trạng hiện tại không tốt hơn thì chúng ta vẫn tiếp tục với những quy tắc hiện tại (hoặc thắt
chặt hoặc nới lõng chút ít thôi). Nếu tiến triễn tốt, thì chúng ta sẽ quay lại với các quy tắc trước những
quy tắc chúng ta đang có hiện tại.
Sự nới lõng sẽ theo 4 bước (fire trinn) và luôn ưu tiên theo thứ tự cáu cháu bé và thanh thiếu niên
trước, sau đó mới đến công ăn việc làm và các công sở. Để có thể bước từ bước này đến bước kế, thì
mức lây nhiễm phải ở độ thấp và vững trong vòng 3 tuần.
Ví dụ khác biệt của các bước trong vấn đề tiếp khách tại tư gia có thể là:
•

Hiện tại: Tối đa được tổng cộng 5 người, và không nên tiếp hơn 2 khách

•

Bước 1: Được tiếp 5 khách

•

Bước 2: Được tiếp 10 khách

•

Bước 3: Được tiếp 20 khách

•

Bước 4: Được nhiều khách nhưng phải giữ các quy định khoảng cách, rửa tay...

https://www.regjeringen.no/contentassets/b323d2f8ba4a496c821eb3abf19076f4/plan_gradvis_gjenaap
ning.pdf
Ngày 14/4 là chặng mở cửa cho mọi sinh hoạt trong xã hội Nauy, lần thứ nhất , cách 3 tuần sau sẽ mở
cửa 1 chặn thứ hai và cứ tiếp tục như thế cho đến hết chặn thứ 3 thì toàn bộ xã hội Nauy sẽ sinh hoạt
lại như thường. Những yếu tố quyết định tái sinh hoạt xã hội gồm 3 điều sau đây (Tre sjekkpunkter)
Trinn én: Vurderes tidligst 14. april
•

Trinn to: Vurderes tidligst 16. mai

•

Trinn tre: Vurderes tidligst første uken i juni

•

Trinn fire: Vurderes tidligst ved utgangen av juni

