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أمام البرلمان   للمناقشة  طرح تعدیالت تشریعیة بشأن استخدام شھادة الكورونا   
 

فترة  ترید الحكومة استخدام شھادة الكورونا إلعادة فتح مزید من القطاعات واإلبقاء علیھا مفتوحة خالل بقیة 
موسع لشھادة الكورونا سنداً قانونیاً أفضل، ولذلك ترسل  الستخدام اال یتطلب  نمن المرجح أ الجائحة. و

أمام البرلمان.    مناقشتھشھادة الكورونا ل حول استخدام شروع قانون الحكومة الیوم م  
 

   
لدیھ نتیجة  وتاریخ میالده وھل تلقى اللقاح أو الشھادة   الھدف من شھادة الكورونا ھو القدرة على التوثیق بشكل آمن السم حاملإن 

 سلبیة الختبار حدیث أو یتمتع بحصانة بعد التعافي من الكورونا.  
 

سیكون بوسعنا من خالل استخدام شھادة الكورونا إعادة فتح المجتمع بشكل أكبر وأسرع. ولذلك  قالت رئیسة الوزراء، آرنا سولبرغ "
قانوني.  السند المزایا الشھادة، ازدادت أھمیة النقاش حول   نحن نعمل على إعداد شھادة كورونا آمنة یمكننا الوثوق بھا. كلما زادت

 نأمل في إجراء حوار بناء مع البرلمان حتى نتمكن من دراسة الموضوع بشكل سریع".  
 

 لیس لدى الحكومة في الوقت الحالي صورة كاملة لجمیع المجاالت التي یمكن استخدام شھادة الكورونا فیھا.  
 

بأن شھادة الكورونا یمكن استخدامھا من أجل تنظیم   النصائح التي قدمتھا السلطات الصحیة عفق موأضافت رئیسة الوزراء "نت 
  فعالیات عامة أكبر وكذلك في رحالت البواخر السیاحیة والرحالت السیاحیة المنظمة، غیر أن الحكومة لدیھا طموحات أكبر فیما

مجاالت االستخدام. سننظر على سبیل المثال في إمكانیة استخدام الشھادة محلیا في المناطق التي تُطبق فیھا   توسیع نطاق  یخص
قبل الوصول إلى النتیجة النھائیة.    اإلجابة علیھاقواعد أكثر صرامة من القواعد الوطنیة. ھناك العدید من األسئلة التي یتعین علینا   

 
   دئیةمباالنتھاء من إعداد النسخة ال

تم االنتھاء من إعداد النسخة األولى من شھادة الكورونا النرویجیة وأصبحت جاھزة اآلن. وتُظھر ھذه النسخة نتیجة الفحص وھل تم  
طریق الدخول على موقع  عن  على الھاتف أو  Helsenorgeتطعیمك ضد الكورونا. یمكنك االطالع على الشھادة على تطبیق 

Helsenorge.noكملف یضا طباعة الشھادة ، حیث یمكنك أ )PDF  .( 
 

، ومن ثم فھي عرضة  قابلة للتحقق من صحتھاغیر  مبدئیةأوضح وزیر الصحة وخدمات الرعایة، بنت ھوي، قائال "إن النسخة ال 
 .  " استخدام ھذا اإلصدار األول نطاق  للتالعب وتقدیم شھادات مزیفة من قبل البعض. ولذلك ال یمكننا توسیع
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Side 2 
 

 لثقة  یتمتع بانظام 
. ومن المقرر االنتھاء من  اناتھاة بی تواصل السلطات الصحیة العمل على إعداد نسخة من شھادة الكورونا تكون قابلة للتحقق من صح 

، والتي من المقرر أن  نھائیةإعداد ھذا اإلصدار في بدایة شھر یونیو / حزیران وستكون مھیئة لالستخدام داخل البالد. أما النسخة ال
 ، ستكون متوافقة تمام مع متطلبات اإلتحاد األوروبي.  در في نھایة شھر یونیو / حزیرانتص

 
وأضاف وزیر الصحة "سیكون من الممكن استخدام اإلصدار األخیر عند السفر إلى دول أخرى في حال اشتراط حصول المرء على  

كن من عبور الحدود أو تجنب قیود السفر كالحجر الصحي على  اللقاح أو تقدیم نتیجة اختبار سلبیة أو التعافي من الكورونا لكي یتم
 سبیل المثال".  

 
   في إطار العمل الذي یجریھ اإلتحاد األوروبي بشأن إقرار نظام أوروبي مشترك لشھادة الكورونا.  یُنظر إلى الجزء الخاص بالسفر 

 
للبعض بالتالعب وتقدیم  نظام ال یسمح  –نستطیع الثقة فیھ وأكد ھوي "علینا عندما نعید فتح الحدود مرة أخرى أن یكون لدینا نظام 

 وثائق مزیفة تفید بحصولھم على التطعیم".  
 

 الفعالیات التي تجري في الھواء الطلق  
الفعالیات العامة التي ستجري في   ھم حضور أعدت مدیریة الصحة والمعھد الوطني للصحة العامة مسودة لعدد األشخاص الذین یمكن 

  تجمعھمعدد من یمكن  یادةتسمح بزالھواء الطلق ھذا الصیف. وتتوافق ھذه المسودة مع خطة إعادة االفتتاح التي أقرتھا الحكومة و
كل مرحلة من المراحل.  وفقا لفي المكان    

 
الكبیرة التي ستجري في الھواء   عالیات للفات عند الدخول وترى الحكومة أنھ قد یكون من الوارد استخدام شھادة الكورونا واالختبار

 الطلق ھذا الصیف.  
 

وذكرت رئیسة الوزراء، آرنا سولبرغ "من المھم التأكید على أن ھذه الخطة مبدئیة، فقد تحدث مشكالت فیما یخص إعداد الشھادة،  
من المراحل األولى قبل   خبراتناوعلینا أیضا أن نستعین ب . لبدء في استخدامھاة قبل اكما یتوجب علینا اإلجابة على كثیر من األسئل

 المضي قدما للمراحل التالیة. ھناك الكثیر من األمور غیر المؤكدة".  
 

ً اقتراحنقدم أدناه  من خطة إعادة االفتتاح. وقد   4و  3و  2في المراحل  التي تجري في الھواء الطلق لعدد المشاركین في الفعالیات  ا
التي یجب فصلھا عن بعضھا وفقاً لحالة العدوى والخبرات المكتسبة من المرحلتین  والمجموعات   والحجم  تحدث تعدیالت على العدد

إعادة االفتتاح تعتمد على البیانات ولیس التواریخ.   وتیرة  . ال تزال سرعة3و 2  
 
 

):  200بدون أماكن جلوس ثابتة ومخصصة لكل شخص (العدد المسموح بھ حالیا ھو   
 

نا وعند إجراء االختبار أو شھادة الكور   بدون إجراء االختبار أو شھادة الكورونا  
2 x 200 200  2المرحلة  

% من السعة   50بحد أقصى 
في مجموعات   2000االستیعابیة، حتى 

.  500منفصلة تضم كل واحدة   

4 x 200    3المرحلة   

% من السعة   75بحد أقصى 
. 5000االستیعابیة، ولكن حتى   

4المرحلة  1500  
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 ):  x 200 3أماكن جلوس ثابتة ومخصصة لكل شخص (العدد المسموح بھ حالیا ھو  وجود  عند 
 

نا وعند إجراء االختبار أو شھادة الكور   بدون إجراء االختبار أو شھادة الكورونا  
5 x 200 3 x 200  2المرحلة  

% من السعة   50بحد أقصى 
في مجموعات   5000االستیعابیة، حتى 

.  500منفصلة تضم كل واحدة   

4 x 500    3المرحلة   

% من السعة   75بحد أقصى 
. 10000االستیعابیة، ولكن حتى   

4المرحلة  5000  

 
 
 
 


