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Korona sertifikasına dair kanun değişikliği hakkında meclis oturumu  
 
Hükûmet, ülkeyi daha fazla açmak ve pandeminin geri kalanında daha fazla açık 
tutabilmek için korona sertifikasından yararlanmak istemektedir. Korona 
sertifikalarının daha kapsamlı kullanımı muhtemelen daha iyi bir yasal zemin 
gerektirecektir. Bu nedenle hükûmet bugün, korona sertifikalarının kullanımına ilişkin 
bir yasa tasarısını meclis oturumuna sunmuştur.  
 
Korona sertifikası, adınızı ve doğum tarihinizi, aşı olup olmadığınızı, yakın zamanda sonucu 
negatif çıkan bir test yaptırıp yaptırmadığınızı ve korona geçirdikten sonra bağışıklık kazanıp 
kazanmadığınızı güvenli bir şekilde belgeleyebilmelidir. 
 
– Böyle bir sertifikayı toplumumuzu daha erken açmak için kullanabiliriz. Bu nedenle, 
güvenebileceğimiz güvenli bir korona sertifikası geliştirmek için çalışıyoruz. Böyle bir korona 
sertifikası beraberinde ne kadar avantaj getirirse, yasal dayanağını tartışmak da o kadar 
önemli hale gelir. Meseleyi hızlı bir şekilde çözebilmemiz için Stortinget (Norveç Meclisi) ile 
iyi bir işbirliği yapmayı umuyoruz, diyor Başbakan Erna Solberg.  
 
Hükûmetin elinde şu an için böyle bir korona sertifikasının kullanılabileceği alanların tam bir 
listesi bulunmamaktadır. 
 
- Korona sertifikasının halka açık olan daha geniş etkinlikler, tatil turları ve paket turlar için 
kullanılabileceği konusunda sağlık yetkilileriyle hemfikiriz. Ancak hükûmetimiz, kullanım alanı 
konusunda biraz daha iddialı. Örneğin, ulusal kurallardan daha katı kuralların geçerli olduğu 
yerel bölgelerde sertifikanın kullanılıp kullanılamayacağını da değerlendireceğiz. Nihai 
sonuca varmadan önce açıklığa kavuşturulması gereken birçok soru var, diyor Başbakan. 
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Norveç’in korona sertifikasının ilk sürümü şu an için hazır. Bu sürüm, test sonuçlarını ve 
korona aşısı olup olmadığınızı gösteriyor. Bunu, telefonunuzdaki Helsenorge uygulamasında 
veya, bir pdf sertifikası da yazdırabileceğiniz, Helsenorge.no'da görebilirsiniz. 
 
- Bu geçici sürüm teyit edilemiyor. Yani insanların sahte sertifikalarla hile yapma riskine karşı 
tam güvenli değil. Bu nedenle, bu sürümün kullanım alanını genişletemeyiz, diye açıklama 
getiriyor Sağlık ve Bakım Hizmetleri Bakanı Bent Høie.  
 
 
Güvenilir bir sistem 
Sağlık yetkilileri, korona sertifikasının doğrulanabilir bir sürümü üzerinde çalışmaya devam 
etmektedir. Bu sürümün Haziran ayı başında tamamlanması planlanmaktadır ve ülkemizde 
kullanıma uygun olacaktır. 
Haziran ayı sonunda gelmesi planlanan son sürüm, tüm AB şartlarına uygun olacaktır. 
 
- Diğer ülkelere seyahat ederken sınırı geçebilmek ya da karantina gibi seyahat 
kısıtlamalarından kaçınmak için aşı yaptırmanın, korona hastalığı geçirmiş olmanın veya 
sonucu negatif çıkan bir test yaptırmanın gerekli olduğu durumlarda da bu sertifika 
kullanılabilecek, diyor Høie. 
 
Seyahatlerle ilgili bölüm, AB'de korona sertifikaları için ortak bir Avrupa düzenlenmesi 
üzerinde yapılan çalışmalar bağlamında değerlendirilmelidir. 
 
- Sınırları tekrar açtığımızda, insanların hile yapamayacağı ve aşı olduklarına dair sahte 
belgeler sunamayacağı, güvenebileceğimiz bir sisteme sahip olmamız gerekir, diye 
vurguluyor Høie.  
 
Açık alan etkinlikleri 
Norveç Sağlık Müdürlüğü ve Halk Sağlığı Enstitüsü, bu yaz halka açık olan açık alan 
etkinliklerine katılabilecek kişi sayısı için bir taslak hazırladı. Bu taslak, hükûmetin yeniden 
açılma planıyla uyumlu olup her aşamada toplanabilecek kişi sayısı daha fazladır. 
 
Hükûmet, hem korona sertifikası uygulamasının hem de girişlerde test yapılmasının yazın 
düzenlecek büyük açık alan etkinlikleri için uygun olabileceğini düşünmektedir.  
 
– Bunun yalnızca bir ön plan olduğunun altını çizmek isteriz. Öncelikle, sertifikayı oluşturma 
çalışmalarında sorunlar çıkabilir. İkincisi, sertifikayı kullanmadan önce yanıtlanması gereken 
birçok soru var. Üçüncüsü de, bir sonraki aşamaya geçmeden önce ilk aşamalardaki 
deneyimlerden yararlanmamız gerekir. Bu yüzden belirsiz olan pek çok şey var, diyor 
Başbakan Erna Solberg. 
 
Aşağıda, yeniden açılma planının 2., 3. ve 4. aşamalarındaki açık alan etkinliklerine 
katılabilecek kişi sayısına ilişkin öneri yer almaktadır. Şunlara göre boyut ve grup 
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düzenlemeleri olabilir. Salgın durumuna ilişkin gelişmeye ve 2. ve 3. aşamalardaki 
deneyimlere bağlı olarak sayılarda ve gruplarda düzenlemeler yapılabilir.  
Yeniden açılma hızı, tarihlere değil, hâlâ verilere dayanmaktadır.  
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Sabit, belirli oturma yerleri olmadan (bugün: 200): 
 
 Test veya sertifika 

olmadan 
Test veya sertifika 
uygulandığında 

2. aşama 200 2 x 200 
3. aşama 4 x 200 En fazla %50 kapasite, 500 

kişilik kohortlar halinde 2000 
kişiye kadar 

4. aşama 1500 En fazla % 75 kapasite, fakat 
5000 kişiye kadar 

 
 
Sabit, belirli oturma yerleri varken (bugün: 3 x 200): 
 
 Test veya sertifika 

olmadan 
Test veya sertifika 
uygulandığında 

2. aşama 3 x 200 5 x 200 
3. aşama 4 x 500 En fazla %50 kapasite, 500 

kişilik kohortlar halinde 5000 
kişiye kadar 

4. aşama 5000 En fazla % 75 kapasite, fakat 
10 000 kişiye kadar 

 
 
 


