
ماه جون   ۱۱کارت قابل تائید واکسین کرونا به تاریخ 
خواهد شد یهته  

 
  ی استفادههیه  و برات ماه جون ۱۱کارت واکیسن کرونا برای استفاده در داخل کشور به تاریخ 

برای استفاده   ارائه معلومات:  باشدی معلومات منوع  حاوی دوآماده خواهد شد. کارت مذکور 

پا و کشور های اتحادیه ارو از سرحداتو مرور عبور نگامدر ه همچناندر داخل کشور و 

اقتصادی اروپا عضو همکاری   

 

گان کارت  تا استفاده کننده  گرددمیتقسیم کارت واکسین کرونا به دو بخش  ،حریم خصوصیؤنیت مصبرای حفظ 

در موقع استفاده از کارت در داخل کشور، ارائه  . ری نشوندد و غیر ضرومزیئه معلومات به ارا  مجبور مذکور

 را می توانید در صفحۀ انترنتی . کارت واکسین کرونا ندر مورد مدد اعتبار کارت کفایت می کمعلومات د

helsenorge.no د و یا بر روی کاغذ  دریافت کنید. شما می توانید سند مذکور را در تیلفون موبایل خود داونلو

 چاپ کنید. 

ۀ کارت واکسین کرونا مسود  

ما میخواهیم برای تائید   .ارسال نموده بود ربرای ابراز نظبنت هویه می گوید: حکومت مسودۀ کارت واکسین کرونا را 

بیماری کرونا، یک کارت واکسین کرونا، تطبیق واکسین، آزمایش منفی تست کرونا و مصؤنیت بعد از یافتن شفا از 

 سیستم مطمئین و قابل اعتبار را ایجاد نماییم. 

با قوانین اتحادیه اروپا   مطابقت  به وزارت صحت عامه و خدمات مراقبتی صالحیت داده می شود که این مسوده را در

پالن گیرد. اگر این بررسی ها مطابق با تحت بررسی قرار میمذکور در پارلمان ناروی  ۀتهیه و تنظیم نماید. مسود

ما یک  بعد از آن آماده خواهد شد.  ادهبرای استف در داخل کشور نماه جو ۱۱از تاریخ پیش برود، سند مذکور  تهیه شده

 را دریافت میکنیم.  QR-kodeئید و کنترول با کود سند قابل تا

 

و  گردداستفاده نأکید می کند: برای من مهم است که از کارت واکسین کرونا برای وضع شدن محدودیت ها بنت هویه ت

می تواند در  کارتاین  ، دارنده  بیشتر استفاده شود. به طور مثال تسهیالتبرای فراهم ساختن  باید از کارت مذکور

کند.گردهمایی های بزرگ اشتراک مراسم و   

 استفاده از کارت واکسین کرونا در خارج از کشور 

پا و کشور های عضو همکاری  کشورهای اتحادیه ارو تسفر را در سرحدان کرونا امکانات یقسمت دوم کارت واکس

الً در اوایل ماه جوالی آماده خواهد مشترک کشور های اروپایی احتما طرزالعملمی سازد.  تر سهلاقتصادی اروپا را 



  ۱۲ بعد از ساعت ماه جون ۳پنجشبنه  از روز ،کارت الیکترونیکی می توانند هنگام ورود به ناروی دارنده گانشد. 

ند مذکور استفاده کنند.س ظهر از  

اشخاص واکسین شده   دوانبت د تابنت هویه می افزاید: اتحادیه اروپا برای عبور از سرحدات نیاز به معلومات بیشتر دار

است که اسم واکسین،   ضرور. به طور مثال، از هم تفکیک کنند را از اشخاص تست شده و شفایافته از بیماری کرونا

اریخ تطبیق واکسین نشان داده شود. به همین دلیل، در این بخش کارت واکسین کرونا  تعداد دوز دریافت شده واکسین، ت

 معلومات بیشتر درج می شود.

 

  ۱الی    . این توصیه هاحکومت هنوز هم توصیه می کند که از سفر های غیر ضروری به همه کشور ها خودداری شود

تجدید نظر خواهد شد. اشخاصیکه به میل خود   در مورد آن جوالیماه  ۱ماه جوالی قابل اعتبار است و قبل از تاریخ 

معلومات حاصل  به خارج سفر می کنند باید در مورد مقررات قرنطین و تدابیر وقایوی کشوری که به آن سفر می کنند

قایوی بین کشور ها متفاوت می باشند.وتدابیر و اقدامات ، مقررات قرنطین زیراد کنن  

 مسافرت به ناروی 

مدت تعین  که در مسافرین می توانند  که به اساس این مقرراتودیم نممقررات مؤقتی را وضع  ، ماونج ۱۱الی تاریخ 

با استفاده از ، به شرط اینکه اشخاص مذکور بتوانند شوندقرنطین  مناسب دیگرخانه و یا محل  در شده

helsenorge.no شفا یافته اند. که واکسین شده اند و یا هم در شش ماه آخر از مرض کرونا  دثابت کنن در سرحدات

 مسؤلیت کنترول معلومات الیکترونیکی را به عهده دارند.  پولیس در سرحدات

 سازیدثابت  helsenorge.noاگر بتوانید در سرحدات ناروی از طریق سیستم ید: وزیر عدلیه مونیکا میالند می گو

گر برای داخل شدن به  . اگردیددر هوتل معاف می  ، از قرنطیناز بیماری کرونا شفا یافته ایدواکسین شده اید و یا که 

زمینه کمک کند. اسناد چاپی و همچنان  ، پولیس می تواند شما را در این به کمک ضرورت داشته باشید رمذکو سیستم

ت  أاگان چنین اسناد باید در هوتل قرنطین شوند. این اجرتائید و اعتبار نمیباشد و دارنده گر قابل اسناد کشور های دی

 ماه جون قابل اعتبار است. ۱۱الی   ۳مؤقتی بوده و از تاریخ 

 

مدت باقی مانده قرنطین را در  ، می توانند یت خود را ثابت نمایندمصؤن  helsenorge.noدر  بتوانندکه  اشخاصی

برای این کار   را خانه سپری کنند. وزارت عدلیه و مبارزه با حوادث اضطراری در تالش است تا راه های حل عملی

 ارائه خواهد کرد.  را جستجو کند و در زمینه هر چه زودتر معلومات بیشتر

 

  QR-kodeسند با کود های  تهیه ماه جون  قابل اجرا است و الی ۳ه، بنبجه روز پنجش ۱۲از ساعت  این طرح مؤقتی

   قابل اعتبار است.

 

گوید: اکنون ما شاهد مسافرت های بیشتر می باشیم و احتماالً بعد از این وزیر صحت عامه و خدمات مراقبتی می 

توصیه های ما در مورد اجتناب از سفر های غیر ضروری ادامه دارد.  ، ولی ، مسافرت ها بیشتر خواهد شدتغیرات

. کنترول و تست در گی داشته باشیدآماده  برای انتظار طوالنی حداتدر سر ، بایداگر شما باز هم مسافرت می کنید

ظرفیت کافی دارد.  پولیس دن این کاربرای انجام دا ت.سرحدات ادامه خواهد داش  



، اشخاص مصؤن ساکن ناروی می توانند در مزیدکارت واکسین کرونا با معلومات  تهیهالی  و ماه جون ۱۱از تاریخ 

استفاده کند.    از طرح ملی حداتدر سر گام بازگشت به نارویهن  

 

 کنترول کارت واکسین کرونا آنعده اشخاصی که از سیستم الیکترونیکی استفاده نمیکنند 

 برای اشخاص دیگر  Helsenorgeاز طریق  دآنعده اشخاصی که از سیستم الیکترونکی استفاده نمیکنند می توانن

پ کنند. ما سعی می نماییم تا برای آنعده آنها کارت واکسین شان را بر روی کاغذ چا تاصحالحیت قانونی بدهند 

اشخاصی که از تیلفون موبایل، نیت بریت و یا کامپیوتر استفاده نمیکنند، کارت واکسین کرونا را به شکل چاپی ارسال  

 .نماییم

نا را ونیکی کروارت های الیکترصی که کخاعده اشی آنا برا ر تمسو یک سییک راه حل فنی ریم که ادهمچنان ما سعی 

  یم.نمایجستجو ، رول می کنندتنشور کای داخل کیی هگردهماو در سرحدات و مراسم  QR-kodenکود با استفاده از 

 . گرددر جریان این هفته آزمایش می ذکور دسیستم م


