
ستكون   من بیاناتھا شھادة الكورونا القابلة للتحقق
یونیو / حزیران   11  جاھزة بحلول  

 
یونیو / حزیران.   11 حلولة الكورونا الخاصة باالستخدام داخل البالد جاھزة بستكون شھاد

مبسط لالستخدام داخل  خیارمعلومات مختلفة:  عرضان ی خیارین ستحتوي شھادة الكورونا على 
والمنطقة االقتصادیة   األوروبيتحاد لعبور الحدود في منطقة اإل  أكثر تفصیًال   خیارالبالد و

بیة.  واألور  
 
إن حمایة الخصوصیة ھي السبب وراء تقسیم شھادة الكورونا إلى جزئین. وبھذه الطریقة ال یُضطر المستخدمون إلى تقدیم  

تقدیم مزید  شھادة داخل البالدالمعظم الحاالت عند استخدام معلومات أكثر مما ھو ضروري. لن یكون من الضروري في 
  helsenorge.no. شھادة الكورونا متاحة على صفحة مفعولصالحة وساریة المن المعلومات سوى أن الشھادة  

 ویمكن تنزیلھا على الھاتف الجوال أو طباعتھا.
 

شھادة الكورونا  استخدام مقترح القانون بشأن  

بشأن شھادة الكورونا للمناقشة أمام   قترحا تشریعیاقال وزیر الصحة وخدمات الرعایة، بنت ھوي "طرحت الحكومة م
ة البیانات الخاصة بحالة التطعیم ونتیجة الفحص السلبیة  البرلمان. نرید إنشاء نظام لتوثیق آمن وقابل للتحقق من صح

 والمناعة بعد التعافي من مرض الكورونا".  

 

لوضع لوائح حتى یتناسب نظام الشھادة ویتضمن مقترح القانون أیضا منح وزارة الصحة وخدمات الرعایة صالحیات 
وإذا جرت الدراسة كما ھو مخطط لھ،   ،سیقوم البرلمان بدراسة مقترح القانونمع تشریعات االتحاد األوروبي.  ةالنرویجی

سیكون لدینا شھادات كورونا قابلة  وحینھا یونیو / حزیران، 11 حلولباستخدام الشھادة داخل البالد فمن الممكن أن یبدأ  
عن طریق رمز استجابة سریع یمكن التأكد من صحتھ.   من بیاناتھا للتحقق  

 

فالھدف من استخدامھا ھو   ،أن أوكد على أن شھادة الكورونا لن تستخدم لفرض قیود بالنسبة لي وأشار ھوي "من المھم
عما ھو مسموح بھ بدون استخدام   إتاحة الفرصة أمام المشاركة في فعالیات أكبرمنح تسھیالت، على سبیل المثال  

    الشھادة". 

 

نا لالستخدام خارج البالدو شھادة الكور  

المنطقة  و األوروبياإلمكانیة في عبور الحدود داخل منطقة اإلتحاد شھادة الكورونا   الموجود فيالثاني الخیار سیتیح 
بإمكان حاملي الشھادة  یولیو / تموز.  1وبي جاھزا بحلول األور. ومن المرجح أن یكون النموذج األوروبیةاالقتصادیة 



الثانیة عشرة من ظھر یوم  الرقمیة النرویجیة استخدام اإلصدار الحالي على الحدود عند دخول البالد اعتباًرا من الساعة 
   یونیو / حزیران.  3غد الخمیس الموافق 

 

"یطلب اإلتحاد األوروبي المزید من المعلومات لعبور الحدود وھناك حاجة   قائًال  الصحة وخدمات الرعایة وتابع وزیر
على  حامل الشھادة من التطعیم أو إجراء االختبار أو التعافي من المرض. سیكون من الضروري  وضعما بین  تفرقةلل

  فصل م شكلاسم اللقاح المستخدم وعدد الجرعات وتاریخ التطعیم، ولذلك نقوم بإعداد  إعطاء معلومات حولسبیل المثال 
 من شھادة الكورونا لھذا االستخدام". 

 

في حاالت الضرورة القصوى، وتسري نصائح السفر   تنصح بتجنب السفر إلى جمیع الدول إال النرویجیة ال تزال الحكومة
ى  أما الذین یقررون السفر، فعلیھم االطالع عل.  ذلك الحینقبل الحالیة حتى األول من یولیو / تموز وسیتم إعادة النظر فیھا 

القواعد الخاصة بالسفر وإجراءات مكافحة العدوي في الدولة التي سیسافرون إلیھا، حیث تختلف األمور من دولة إلى  
 أخرى.  

من الخارج  المسافرون القادمون إلى النرویج  

ولكن ا بحیث ال یتعین على المسافرین اإلقامة بفندق الحجر الصحي،  مؤقتً یونیو / حزیران حًال  11حتى یوم نفرض 
على الحدود توثیق من على  اع المسافر إذا استطبإمكانھم قضاء فترة الحجر الصحي في المنزل أو في مكان آخر مناسب، 

. تقع مھمة ماضیةخالل األشھر الستة ال 19-من فیروس كوفید ىاللقاح أو تعاف ىقد تلق أنھ helsenorge.noصفحة 
 التحقق من المعلومات الرقمیة على عاتق الشرطة.  

 

الدخول  اإلقامة بفندق الحجر إذا كان بإمكانھ  إلى ضطر المرء اآلنیُ ن قالت وزیرة العدل والسالمة العامة، مونیكا میالند "ل
للقاح أو التعافي من فیروس كورونا. ستقدم الشرطة   لقیھعند المعبر الحدودي وإثبات ت helsenorge.noعلى موقع 

الدعم لكل من یحتاج المساعدة في تسجیل الدخول على الموقع. األوراق المطبوعة أو الوثائق الصادرة من دول أخرى  
العمل بھذا الحل المؤقت في    ريصحي. یسولذلك یتعین على حاملھا اإلقامة بفندق الحجر ال  ،غیر قابلة للتحقق من صحتھا

 یونیو / حزیران". 11و 3الفترة ما بین 

 

أنھم محصنون، بإمكانھم مغادرة فندق  helsenorge.noاألشخاص الذین یستطیعون التوثیق رقمیا عن طریق موقع 
حلول عملیة لھذا  داد إعالحجر وقضاء بقیة فترة الحجر الصحي في المنزل. تعمل وزارة العدل والسالمة العامة على 

 وقت ممكن.  في أقربالنظام وستفیدكم بالتفاصیل 

 

یونیو / حزیران  3 الخمیس الموافق المؤقت حیز التنفیذ اعتباًرا من الساعة الثانیة عشرة من ظھر یوم نظامیدخل ال
 ویستمر حتى إصدار شھادة الكورونا التي بھا رمز استجابة سریع. 

 



ھذه التعدیالت. إقرار بعد  ونتوقع أن ترتفع األعدادأكد وزیر الصحة وخدمات الرعایة "نشھد اآلن تزاید أعداد المسافرین 
روري. ولكن إذا قررت مع ذلك أن تسافر، فیجب  ولھذا فمن المھم التأكید على أننا ال نزال ننصح بتجنب السفر غیر الض

على الحدود وإجراء لالختبارات،  رقابة علیك أن تضع في الحسبان االنتظار في صفوف طویلة على الحدود. ال یزال لدینا 
 . كما أن الشرطة لدیھا طاقة استیعابیة محدودة" 

 

جاھزة في بدایة شھر یولیو / تموز، سیكون   صلةمفیونیو / حزیران وحتى أن تكون الشھادة ال 11في الفترة ما بین 
ویعودون إلى البالد من الخارج استخدام النموذج الوطني على بإمكان األشخاص المحصنین الذین یعیشون في النرویج 

 الحدود. على المرء أن یظھر صورة مكبرة تؤكد التطعیم أو التعافي من المرض.  

 

   والتحقق من الشھادة میةللخدمات الرق األشخاص غیر المستخدمین 

حیث یمكنك منح  helsenorgeبإمكان األشخاص غیر المستخدمین للخدمات الرقمیة االستعانة بنظام التفویض على 
على حلول لمن ال یستخدمون الھواتف الجوالة أو الكمبیوتر   اآلن تفویضا آلخرین لطباعة شھادة الكورونا. یجري العمل

 حي، من أجل إرسال نسخة مطبوعة من شھادة الكورونا إلیھم. العادي أو اللو

 

كما یجري العمل أیضا على حلول تقنیة لألشخاص الذین سیكون بإمكانھم التحقق من شھادة الكورونا على الحدود أو في  
ھذا   في الفعالیات التي تنظم داخل البالد باستخدام رمز االستجابة السریع الموجود في الشھادة. یتم تجربة ھذا الحل 

 األسبوع.   
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