
 2021یونیو/حزیران  -) 19-تحدیث إطار العمل اإلستراتیجي لفیروس كورونا (كوفید 
   یمكن العثور على المزید من المعلومات على الموقع اإللكتروني: (ھذه المعلومات صحیحة عند النشر،

 ) gov.scot (www.gov.scot) -فیروس كورونا في اسكتلندا  
 

، كان ھناك تطوران بارزان یمكن أن یؤثرا في  2021العمل اإلستراتیجي السابق في فبرایر/شباط منذ نشر تحدیث إطار 
مثیر  19-یرتبط أحدھما بالتطعیمات واآلخر بظھور متحور جدید من كوفید ،19-مسارنا المستقبلي خالل جائحة كوفید

لتطعیمات في الحد من المرض وحصیلة  وكان اإلقبال على التطعیم غیر مسبوق واستمرت ا للقلق، وھو متحور دلتا.
ومع ذلك، فقد تسبب متحور دلتا في زیادة العدوى، وال    وأیًضا الحد من انتشار الفیروس. 19-الوفیات الناجمة عن كوفید

 وعلیھ، فإن متحور دلتا یسرع السباق فیما بین الفیروس ولقاحاتنا. سیما بین السكان الذین لم یتلقوا اللقاح.

 الخطوات التالیة
بصرف النظر عن الشكوك المحیطة بمتحور دلتا، یبدو أن الصلة بین الحاالت والمرض الخطیر واالستشفاء والوفیات  

وھو ما یعني أنھ یمكننا االنتقال   ،19-تضعف ویقل الوقت الذي یقضیھ األشخاص في المستشفى للعالج من فیروس كوفید
وبدالً من ذلك، یمكننا تركیز جھودنا على مقصدنا   ممكن واإلبقاء علیھ. من نھج كبح الفیروس إلى أدنى مستوى

اإلستراتیجي المنقّح وھو: كبح الفیروس عند مستوى متسق مع التخفیف من أضراره في ظل التعافي وإعادة البناء من 
  أجل مستقبل أفضل. 

 
لتخطیط مسبقًا إلزالة مزید من القواعد واللوائح  بافتراض استمراریة فاعلیة اللقاح ضد السالالت الجدیدة، یمكننا اآلن ا

  عند طرح اللقاح. 19-اإلرشادیة التي شكلت جزًءا من االستجابة لكوفید
 

ویجب أن نواصل توخي   یجب أن نكون حریصین على رفع قیودنا المتبقیة فقط عندما تكون الظروف مواتیة للقیام بذلك.
یشكل تھدیًدا في   19-ر التطعیم على نطاق واسع، فمن المرجح أن یظل كوفیدوحتى مع انتشا الحذر حتى بعد تلك النقطة.

ورفع القیود القانونیة المحلیة إلى الظروف القائمة على   0وسیستند تحدید وقت االنتقال إلى ما بعد المستوى  المستقبل.
سكتلندا وحمایة عدد كاٍف من  فھذه الظروف ستضمن أن یظل الفیروس تحت السیطرة بدرجة كافیة في ا المشورة الطبیة،

ویشیر تحلیلنا الحالي لحالة   لقاح لضمان سیرنا بخطى متسقة مع مقصدنا اإلستراتیجي المنقح.الاألشخاص بجرعتین من 
ال ینبغي أن یحدث إلى حین حمایة جمیع البالغین الذین تزید   0الجائحة في الوقت الراھن إلى أن رفع قیود المستوى 

أغسطس/آب، وھو موعد یتیح   9ونتوقع حدوث ذلك بحلول  ا على األقل بجرعتین من اللقاح.عامً  40أعمارھم عن 
 سریان الحمایة المناعیة للقاح. 

 
مرض یتحتم علینا إدارتھ من   19-فكوفید لن یشیر الوصول إلى مرحلة رفع القیود القانونیة المتبقیة إلى انتھاء الجائحة،

لتقدم الذي أحرزناه في العودة إلى النمط الطبیعي بدرجة أكبر، سیكون من المھم وللحفاظ على ا  أجل المستقبل القریب.
لألفراد والشركات والمؤسسات األخرى مواصلة االلتزام بمجموعة من التدابیر المرجعیة لمنع عودة الفیروس مرة أخرى 

 وحمایة األشخاص الذین لم یحصلوا على الحمایة من خالل التطعیم.
 

ض القیود القانونیة المحدودة قد ال تزال ضروریة، فسیكون التركیز بدرجة أكبر على المسؤولیة بالرغم من أن بع
ویعني ذلك تأدیة كل شخص لدوره باتخاذ التدابیر، مثل: ضمان التھویة   الشخصیة والممارسات الجیدة والحكم المستنیر.

ة التنفسیة وارتداء أغطیة الوجھ عند االقتضاء  الجیدة والحفاظ على النظافة الشخصیة للید وممارسة النظافة الشخصی
ومواصلة العمل مع نظام االختبار والحمایة الخاص بنا والعزل الذاتي في حالة ظھور األعراض علیھم وتبین إیجابیة  

فما   0وسنعمل مع الشركات من أجل دعم العودة على مراحل إلى العمل المكتبي بشكل أكبر من المستوى  اختبارھم.
 فوق.

 
بید أننا نعتزم تشجیع الدعم المتواصل للعمل من المنزل حیثما كان ممكنًا ومناسبًا، ولیس فقط للمساعدة في السیطرة 

وسنواصل رصد نمط الحاالت الجدیدة في   المستمرة على الفیروس، لكن أیًضا في االھتمامات بالرفاھیة على نطاق أوسع.
وكما ھو الحال في السابق،   مة المحلیة المعززة إلدارة حاالت التفشي.جمیع أنحاء اسكتلندا ودعم تدابیر الصحة العا

 فسنطبق قیوًدا معینة أو مستویات أعلى من التدابیر الوقائیة العامة للسیطرة على أي حاالت تفّشٍ أخرى. 
 

القیود موجودة فقط ورغم ذلك، فسنُبقي على  .0من المرجح استھداف وضع قیود على السفر الخارجي أبعد من المستوى 
  طالما كان ذلك ضروریًا ومتناسبًا لالستجابة لخطر استیراد الفیروس.

 
 



  مراجعة التباعد المكاني
یجب على الشركات ووسائل النقل والمواصالت والھیئات التعلیمیة والمؤسسات األخرى تقدیم تضحیات كبیرة من أجل 

مراجعة حدیثة، سنعمل على تسھیل متطلبات التباعد المكاني بحذر للسماح لالقتصاد  وبعد  االلتزام بتدابیر التباعد المكاني.
ویوضح الجدول المواعید اإلرشادیة الرئیسیة لالنتقال إلى   والمجتمع للعمل بطریقة أقل تقیًّدا، على النحو الموضح أدناه.

ات إلى ضرورة ذلك وكانت متسقة مع مقصدنا وقد نقدم ھذه المواعید أو نؤخرھا إذا أشارت البیان وما بعده. 0المستوى 
 اإلستراتیجي المنقح. 

 
  جدول زمني إرشادي لتسھیل القیود الجدول:

 
 التباعد المكاني  قیود المستویات التاریخ

  یولیو/تموز 19
مشروط بمراجعة حالة الوباء قبل ھذا  

 التاریخ

تنخفض جمیع القطاعات إلى  
 0المستوى 

  0إلى مسافة تقلیل األنشطة الخارجیة 
 متر 

  1تقلیل األنشطة الداخلیة إلى مسافة 
 1متر

  أغسطس/آب 9
مشروط بأن یكون األشخاص الذین 

عاًما قد تلقوا  40تزید أعمارھم عن 
اللقاح بالكامل ومراجعة حالة الوباء 

 قبل ھذا التاریخ. 

  0تتجاوز جمیع القطاعات المستوى 
 (رفع قیود المستویات) 

  لوائح التباعد المكانيُرفعت جمیع 

 
 

 

 
یولیو/تموز، إذا دعمتھا البیانات، في جمیع اإلعدادات الداخلیة العامة، فلن   19وبدًءا من   ھذا فیما یتعلق باإلعدادت الداخلیة العامة. 1

أجل التباعد المكاني من األشخاص الموجودین  تكون تجمعات األشخاص التي تراعي العدد المسموح بھ والحدود المنزلیة مطلوبة من 
   متر من اآلخرین جمیعھم.  1في تجمعات/مجموعات، لكن سیطلب منھم الحفاظ على مسافة ال تقل عن 

 
ضمن الحدود المسموح بھا) التي تتعلق بأنشطة االختالط الداخلیة في المساكن والحدائق الخاصة بأنھ لم  تسمح اإلرشادات الحالیة (

   لضروري الحفاظ على التباعد المكاني.یعد من ا
 


