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۲۰۲۱می  ۵تاریخ:   

رونا کارت واکسین کۀ تعدیالت در مورد مسود   
 

استفاده   برای  استفا ده کند.  دمیپان در جریان  جامعه  برای بازگشایی بیشتر   ناورک  کارت واکسین از  که  مقامات دولتی می خواهد

در    را  هیک مسود  امروز  بنا بر این، مقامات. بودخواهد   ر بهت نی مبنای قانوبه ونا احتماآل نیاز ر ک کارت واکسینگسترده تر از 

کورونا به پارلمان ارسال  می کند.  کارت واکسین مورد استفاده از   

 

، مصؤنیت  واخرآدر  ، تست منفی یق واکسینرزت: اسم، تاریخ تولد، حاوی این معلومات باشدرونا باید ککارت واکسین 

. در مقابل کورونا  

 ساختنآماده  . بنا بر این، ما در حالزگشایی نماییمزودتر با  بیشتر و که جامعه را میتوانیمکورونا ما  کارت واکسینبا استفاده از 

که در مورد مبنای   است مهم  پس ضمیمه می کنیم، سندهستیم. هرچه مزایای بیشتری را به این   با اعتبارحفوط و م  سندیک 

داشته باشیم تا   پارلمانبا  را  ما امیدواریم همکاری خوبی ،می گوید ر رنا سولبرگ نخست وزی آگیرد. قانونی آن بحث صورت 

ی نماییم.سبرر   را سریعتر این موضوع بتوانیم  

 

را در دست ندارد.   واکسین کرونا ت استفاده از کار  ست کامل همه مواردی دولت در حال حاضر ل   

 

گزاری مراسم و محافل بزرگ  رونا برای برک کارت واکسین ما با مشوره های مقامات امور صحی مبنی بر اینکه می توان از 

  نانما همچرا دارد.  این سنددولت آرزو های بیشتری برای استفاده از ق هستیم. ، مواف گردداستفاده  کشتی ها  ا در و سفر ه رسمی

  ،باشد وضع شده ی ات ملرسبت به تدابیر و مقر دیتر ن تدابیر شت و مقررادر مناطق که در آن  که آیا می توان نمود خواهیم بررسی

روشن   باید ،ۀ نهایی برسیمبه نتیج اینکه ما زقبل ا  زیاد وجود دارد که  مواردی. نخست وزیر می گوید استفاده شود  کارت این از 

 د. ن شو

 

آماده است  کارت واکسین کورونا مقدماتی  ۀنسخ  

را نشان می دهد. شما   و تزریق واکسین نتایج آزمایشاین نسخه آماده است.  اکورون  کارت واکسین نارویژی  اکنون نسخه مقدماتی

شما   .بیبینید Helsenorge.no  ۀ انترنتیصفح بر روی تلفن خود و یا در  Helsenorge اپلیکیشنرا در   کارت می توانید این

 .کنید )پرینت(   چاپ پی. دی ږ ایف  در آنجا این سند را به شکل می توانیدنیز 
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Side 2 
 

توانیم ی من ما  ،نابراینوجود دارد.   تقلب در آنن امکان ئید نیست، چوقابل تا   این کارتۀ اولین نسخ ، گویدوزیر صحت عامه می 

دهیم.استفاده از این نسخه را گسترش   

 

 یک سیستم قابل اعتماد 

  .تکمیل شود  جون  در اوایل ماه این نسخه ادامه می دهند. قرار است  را نسخه قابل تأیید یک کار بر روی  امور صحیمقامات 

 آماده خواهد شد. استفاده ۀ نهایی این سند در اواخر ماه جون برای نسخ

 

استفاده کنیم. در صورتیکه کشور های مذکور خواهان تصدیق در   خارجی: از این سند می توانیم در سفر های هویه می گوید

ارائه این سند از قیودات ورود و قرنطین معاف شویم. رونا و واکسیناسیون باشند. همچنان می توانیم با مورد تست منفی ک  

 

وپا، تحت قوانین مشترک اروپایی آماده شود. ۀ اررونا باید در رابطه با کار در اتحادی بخش مربوط به سفر کارت واکسین ک  

 

گیری از  عتبار برای جلوقابل ا  یستم این که ما حاال سرحدات را دوباره باز می کنیم، الزم است تا یک سبنت هویه تاکید می کند، 

. گیری شودجلو ئه تصدیق جعلی واکسیناسیونجعل و تقلب داشته باشیم تا از ارا  

 

گردهما در فضای آزادمحاقل و   

 

برای تعداد اشترا کننده گان در محافل و گردهمایی های که در   را  ریاست صحت عامه و انستیتوت صحت عامه یک طرح

تجمع اشتراک کننده  این طرح مطابق با برنامه بازگشایی دولت است و تعداد آماده ساخته است.  ،دن تابستان در فضای آزاد برگزاز می گرد

افزایش می دهد. در هر مرحله را گان   

 

گ  رونا و تست کورونا در محل برای داخل شدن به محافل و مراسم بزر ک ، کارت واکسینبه اساس اظهارات مقامات دولتی

الزم خواهد بود.  تابستانی  

 

رونا مشکالت  یک پالن ابندایی است. ممکن است در قدم اول ساختن کارت واکسین کارنا سلبرگ می گوید: باید تاکید شود که این 

ۀ  باید برای سواالت زیاد پاسخ ارائه شود. سوم اینکه ما باید از تجارب حاصل شدبروز کند. دوم اینکه قبل از استفاده از این سند 

 مراحل مختلف استفاده نماییم. در حال حاضر مواردی زیادی است که مشخص نشده است. 

 
،  ۲ی گشای باز گان در مراسم و محافل در فضای آزاد در مراحل مختلف پیشنهاد برای مشخص ساختن تعداد اشتراک کننده این یک 

گان در مورد تعداد اشتراک کننده  ، ممکن است ۳و   ۲در وضعیت عفونت و تجارب در مراحل   تغیراتبر اساس می باشد.  ۴و  ۳

   ارقام است، نه تاریخ ها. سرعت بازگشاییاساس . پ ها تغیرات وضع شودرو گو 
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(: ۲۰۰بدون جاهای مشخص نشستن )فعآل   

تست و یا کارت واکسین کورونا  با   بدون تست و یا کارت واکسین کورونا  

2 x 200 200 ۲ۀ  مرحل  

نفری، با   ۵۰۰پ گرو  ۴در  ۲۰۰۰

فیصد   ۵۰ظرفیت حد اکثر   

4 x 200 ۳ۀ  مرحل  

  ۷۵، با ظرفیت حد اکثر ۵۰۰۰الی 

 فیصد 

۴ۀ  مرحل 1500  

 

 

 (:۲۰۰ضرب   ۳  با جاهای مشخص نشستن )فعآل

 

کارت واکسین کورونا با تست و یا    بدون تست و یا کارت واکسین کورونا  

5 x 200 3 x 200 ۲ۀ  مرحل  

نفری، با  ۵۰۰پ گرو در ۵۰۰۰الی 

فیصد   ۵۰ظرفیت حد اکثر   

4 x 500 ۳ۀ  مرحل  

 ۷۵، با ظرفیت حد اکثر ۱۰۰۰۰الی 

 فیصد 

۴ۀ  مرحل 5000  

 

 


