
Weryfikowalne zaświadczenie 
koronawirusowe gotowe 11 czerwca 
 
Zaświadczenie koronawirusowe do użytku krajowego będzie 
gotowe 11 czerwca. Będą dwie wersje zaświadczenia 
koronawirusowego: prosty wygląd do użytku krajowego i jeden 
do przekraczania granicy na obszarze UE i EOG. 
 
Powodem, dla którego zaświadczenie koronawirusowe jest dzielone na dwie 
części jest ochrona danych osobowych. Dzięki temu użytkownicy nie muszą 
podawać więcej informacji niż jest to konieczne. W przypadku użytku krajowego 
rzadko będzie konieczne przedstawienie informacji innych niż to, że 
zaświadczenie koronawirusowe jest ważne. Zaświadczenie koronawirusowe 
znajduje się na helsenorge.no i można je pobrać na telefon komórkowy lub 
wydrukować. 

Projekt ustawy o zaświadczeniu koronawirusowym 

– Rząd konsultował projekt ustawy o zaświadczeniu koronawirusowym. Chcemy 
stworzyć system bezpiecznej i zweryfikowanej dokumentacji statusu szczepień, 
negatywnego wyniku testu i odporności po przechorowaniu COVID-19 – 
powiedział Minister Zdrowia i Opieki Bent Høie. 

Projekt ustawy oznacza również, że Ministerstwo Zdrowia i Opieki Zdrowotnej 
zostaje upoważnione do wydania regulacji mających na celu dostosowanie 
systemu zaświadczeń do przepisów UE. Storting rozpatrzy projekt ustawy, i 
zakładając, że prace przebiegną zgodnie z planem, może ona wejść w życie do 
użytku krajowego dnia 11 czerwca. Wtedy to otrzymamy weryfikowalne 
zaświadczenie koronawirusowe z kodami QR, które można sprawdzić.  
 
– Ważne jest dla mnie podkreślenie, że zaświadczenie koronawirusowe nie ma 
służyć do nakładania ograniczeń. Ma być stosowane w celu wprowadzenia 



ułatwień. Na przykład, że można uczestniczyć w większych imprezach niż jest to 
dozwolone bez użycia zaświadczenia koronawirusowego – zwrócił uwagę Høie.  

Zaświadczenie koronawirusowe do użytku za granicą  

Drugi widok zaświadczenia koronawirusowego umożliwi przekraczanie granic na 
obszarze UE i EOG. Wspólne europejskie rozwiązanie będzie prawdopodobnie 
gotowe na początku lipca. Osoby z norweskim zaświadczeniem cyfrowym mogą 
skorzystać z dzisiejszego rozwiązania przekraczając granicę od jutra, czwartku 3 
czerwca od godz. 12.00. 

– UE wymaga więcej informacji przy przekraczaniu granic i istnieje potrzeba 
rozróżnienia na statusu szczepionki, test i chorobę. Konieczne będzie podanie 
np. nazwy szczepionki, liczby dawek i daty szczepienia. Dlatego też tworzymy 
rozszerzoną wersję zaświadczenia koronawirusowego do takiego zastosowania – 
powiedział Minister Zdrowia i Opieki Bent Høie. 
 
Rząd wciąż odradza wszelkie podróże, które nie są bezwzględnie konieczne do 
wszystkich krajów. Niniejsze rady dotyczące podróży obowiązują do 1 lipca i do 
tego czasu zostaną rozpatrzone na nowo. Osoby, które zdecydują się na podróż, 
muszą zapoznać się z zasadami dotyczącymi kwarantanny i reżimu sanitarnego w 
kraju, do którego się udają. Jest to różne w zależności od kraju.  

Podróżni z zagranicy do Norwegii 

Do 11 czerwca wprowadzamy rozwiązanie tymczasowe, które oznacza, że 
podróżni nie muszą przebywać w hotelach kwarantannowych, a mogą przejść 
kwarantannę w domu lub w innym odpowiednim miejscu, jeśli na granicy 
mogą udokumentować na helsenorge.no, że są zaszczepieniu lub przeszli COVID-
19 w ciągu ostatnich sześciu miesięcy. To policja na granicy ma za zadanie 
sprawdzanie informacji cyfrowych.  

– Teraz można uniknąć kwarantanny w hotelu, jeśli można zalogować się na 
helsenorge.no podczas kontroli granicznej i pokazać, że jest się zaszczepionym 
lub miało się koronawirusa. Jeśli potrzebuje się pomocy przy logowaniu, policja 
może pomóc. Wydruki na papierze lub dokumenty z innych krajów nie są 
weryfikowalne, i w takich przypadkach trzeba odbyć kwarantannę w hotelu. Jest 



to rozwiązanie tymczasowe, które będzie obowiązywać od 3 czerwca do 11 
czerwca – powiedziała Minister Sprawiedliwości Monica Mæland  
 
Ci, którzy udokumentują cyfrowo na helsenorge.no, że są chronieni, będą mogli 
opuścić hotel kwarantannowy i dokończyć kwarantannę w domu. Ministerstwo 
Sprawiedliwości pracuje nad wprowadzeniem praktycznych rozwiązań w tym 
zakresie i wróci do tego jak najszybciej się da.  
 
Tymczasowe rozwiązanie wejdzie w życie w czwartek 3 czerwca o godzinie 12.00 i 
będzie obowiązywało do momentu, gdy gotowe będzie zaświadczenie z kodami 
QR.  
 
– Widzimy teraz, że więcej ludzi podróżuje i prawdopodobnie po tych zmianach 
będzie tych osób więcej. Dlatego ważne jest, by podkreślić, że musimy nadal 
unikać niepotrzebnych podróży, a jeśli jednak zdecydujesz się na podróż, musisz 
być przygotowany na długie kolejki na granicy. Nadal mamy kontrolę i testy na 
granicy, a policja nie ma nieograniczonych możliwości – podkreślił minister 
zdrowia i opieki Bent Høie. 
 
W okresie od 11 czerwca do czasu przygotowania poszerzonego zaświadczenia 
na początku lipca, osoby chronione mieszkające w Norwegii i powracające do 
kraju z zagranicy będą mogły skorzystać na granicy z krajowego rozwiązania. 
Wtedy to pokazuje się poszerzony widok potwierdzający szczepienie lub przebytą 
chorobę.  
 

Użytkownicy niecyfrowi i kontrola zaświadczeń 

Użytkownicy niecyfrowi mogą skorzystać z systemu pełnomocnictwa na 
Helsenorge, dzięki któremu można upoważnić innych do wydrukowania 
zaświadczenia koronawirusowego. Pracuje się również nad rozwiązaniem dla 
tych, którzy nie korzystają z telefonu komórkowego, tabletu lub komputera, aby 
mogli otrzymać wydruk zaświadczenia koronawirusowego. 

Ponadto trwają prace nad rozwiązaniem technicznym dla tych, którzy mają mieć 
możliwość sprawdzenia zaświadczenia koronawirusowego na granicy lub na 

https://www.helsenorge.no/koronavirus/rad-regler-unntak-vaksinerte/


imprezach w kraju, korzystając z kodu QR na zaświadczeniu. Jest to testowane w 
tym tygodniu. 
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