
 

            

Konsultacje społeczne w sprawie zmian w ustawie dotyczących 
zaświadczeń koronawirusowych 
 

Rząd chce wykorzystać zaświadczenie koronawirusowe, aby móc bardziej 
otworzyć społeczeństwo i utrzymać większą otwartość do końca pandemii. Szersze 
zastosowanie certyfikatu odporności na koronawirusa będzie zapewne wymagać 
lepszej podstawy prawnej. Rząd rozpoczyna więc dziś konsultacje społeczne 
dotyczące propozycji ustawy o stosowaniu zaświadczenia koronawirusowego. 
 
Zaświadczenie koronawirusowe ma w bezpieczny sposób dokumentować imię i 
nazwisko, datę urodzenia, to, czy otrzymałeś szczepionkę, czy ostatnio miałeś negatywny 
wynik testu oraz czy nabyłeś odporność po przejściu infekcji koronawirusem. 
 
– Takie zaświadczenie moglibyśmy wykorzystać, aby bardziej i wcześniej otworzyć 
społeczeństwo. Pracujemy więc nad opracowaniem bezpiecznego zaświadczenia 
koronawirusowego, na którym będziemy mogli polegać. Im więcej korzyści będziemy 
chcieli powiązać z takim zaświadczeniem koronawirusowym, tym ważniejsze będzie, aby 
rozmawiać o podstawie prawnej. Mamy nadzieję na dobrą współpracę ze Stortingiem 
tak, abyśmy mogli szybko przeprocesować sprawę powiedziała premier Erna Solberg.  
 
Rząd nie ma aktualnie pełnej listy wszystkich obszarów, do których można by 
zastosować takie zaświadczenie koronawirusowe.  
 
- Zgadzamy się z zaleceniami jakie otrzymaliśmy od władz służby zdrowia, że 
zaświadczenie koronawirusowe można stosować, aby móc organizować większe 
wydarzenia publiczne, rejsy i wycieczki. Rząd ma jednak ambicje, aby wykorzystanie było 
szersze. Na przykład chcemy też rozważyć, czy zaświadczenie można wykorzystać 
lokalnie tam, gdzie obostrzenia są bardziej restrykcyjne niż te ogólnokrajowe. Należy 
wyjaśnić wiele kwestii, zanim wyciągniemy ostateczne wnioski powiedziała premier.  
 
Wstępna wersja jest gotowa  
Pierwsza wersja norweskiego zaświadczenia koronawirusowego jest już gotowa. 
Pokazuje ono wynik testu oraz to, czy zostałeś zaszczepiony na koronawirusa. Możesz je 
zobaczyć w aplikacji Helsenorge na telefonie lub na Helsenorge.no, gdzie możesz 
również wydrukować plik pdf z potwierdzeniem.  
 
– Ta wstępna wersja jest nieweryfikowalna. Jest więc podatna na to, że ludzie mogą 
oszukiwać fałszywymi zaświadczeniami. Nie możemy więc rozszerzyć zastosowania tej 
wersji - wyjaśnił minister zdrowia Bent Høie. 
 
 



Side 2 
 

System godny zaufania  
Władze do spraw zdrowia kontynuują pracę nad wersją zaświadczenia 
koronawirusowego, które będzie można weryfikować.  Według planu, taka wersja ma 
być gotowa na początku czerwca i będzie nadawała się do użytku na terenie kraju.  
Ostateczna wersja, która zgodnie z planem pojawi się pod koniec czerwca, ma spełniać 
wszystkie wymogi unijne.  
 
- Z tego zaświadczenia będzie można również korzystać podczas podróży do innych 
krajów, gdzie będzie wymagane, aby być zaszczepionym, mieć negatywny wynik testu 
albo przebytą infekcję koronawirusem, żeby móc przekroczyć granicę albo uniknąć 
restrykcji wjazdowych takich jak na przykład kwarantanna – powiedział Høie.  
 
Cześć dotycząca podróży rozpatrywana jest kontekście prac Unii Europejskiej nad 
ogólnoeuropejską osnową dla Cyfrowego Zielonego Certyfikatu.  
 
- Kiedy ponownie otworzymy granice, musimy mieć system, na którym możemy polegać, 
gdzie ludzie nie będą mogli oszukiwać i prezentować fałszywej dokumentacji szczepień - 
podkreślił Høie. 
 
Wydarzenia na świeżym powietrzu 
Urząd do spraw zdrowia oraz Instytut zdrowia publicznego opracowały szkic dotyczący 
ilości uczestników w trakcie publicznych wydarzeń na świeżym powietrzu tego lata. Ten 
szkic wpasowuje się rządowy plan ponownego otwierania społeczeństwa i z każdym 
etapem zwiększa liczbę osób, które mogą się gromadzić.  
 
Rząd uważa, że można wykorzystywać zarówno zaświadczenie koronawirusowe jak i 
testy przy wejściu w przypadku większych wydarzeń na świeżym powietrzu tego lata.   
 
– Należy podkreślić, że jest to wstępny plan. Przede wszystkim mogą pojawić się 
problemy w pracach nad przygotowaniem zaświadczenia. Po drugie, jest wiele kwestii, 
na które trzeba znaleźć odpowiedź, zanim będziemy mogli zacząć korzystać z 
zaświadczenia. Po trzecie, musimy wykorzystać doświadczenia z dwóch pierwszych 
etapów, zanim przejdziemy do kolejnego. Wciąż jest wiele niewiadomych – powiedziała 
premier Erna Solberg.  
 
Poniżej propozycja ilości uczestników w wydarzeniach na świeżym powietrzu na etapach 
2, 3 i 4 w ramach planu otwierania społeczeństwa. Mogą nastąpić aktualizacje dotyczące 
wielkości i kohort w oparciu o rozwój sytuacji epidemiologicznej oraz doświadczeń z 
etapów drugiego i trzeciego. Tempo otwierania społeczeństwa wciąż będzie zależne od 
danych a nie od dat.  
  



Side 3 
 

 
 
Bez stałych, przypisanych miejsc siedzących (obecnie 200):  
 

 Bez testu lub 
zaświadczenia 

Z testem lub 
zaświadczeniem 

Etap 2 200 2 x 200 
Etap 3 4 x 200 Maksymalnie 50% pojemności, 

do 2000 w kohortach po 500  
Etap 4 1500 Maksymalnie 75% pojemności, 

ale do 5000 
 
 
Przy stałych, przypisanych miejscach siedzących (obecnie 3 x 200):  
 

 Bez testu lub 
zaświadczenia 

Z testem lub 
zaświadczeniem 

Etap 2 3 x 200 5 x 200 
Etap 3 4 x 500 Maksymalnie 50% pojemności, 

do 5000 w kohortach po 500  
Etap 4 5000 Maksymalnie 75% pojemności, 

ale do 10 000 
 
 
 
 


