Doğrulanabilen korona sertifikası
11 Haziran’da hazır olacak
Yurt içinde kullanılabilecek bir korona sertifikası 11 Haziran’da
hazır olacak. Korona sertifikasını iki farklı şekilde görüntülemek
mümkün olacak: Basit versiyonu yurt içinde, diğeri ise AB’de ve
AEA’da sınır geçişlerinde kullanılabilecek.
Korona sertifikasının ikiye bölünmesinin nedeni, kişisel verilerin korunmasını
sağlamaktır. Bu şekilde kullanıcılar, gereğinden fazla bilgi vermek zorunda
kalmayacaktır. Korona sertifikasını yurt içinde, geçerli olduğunun yanı sıra,
içerdiği diğer bilgileri sunmak için göstermek, sadece nadiren gerekli olacaktır.
Korona sertifikasına helsenorge.no adresinden ulaşmak ve oradan bir cep
telefonuna indirmek, veya çıktısını almak mümkündür.
Korona sertifikası konusundaki yasa tasarısı
- Hükûmet korona sertifikalarının kullanımına ilişkin bir yasa tasarısını meclis
oturumuna sunmuştur. Aşı olup olmadığınızı, sonucu negatif çıkan bir test
yaptırıp yaptırmadığınızı ve korona geçirdikten sonra bağışıklık kazanıp
kazanmadığınızı güvenli ve doğrulanabilir bir şekilde belgeleyebilen bir sistem
kurmak istiyoruz, diyor Sağlık ve Bakım Hizmetleri Bakanı Bent Høie.
Tasarı ayrıca, Sağlık ve Bakım Hizmetleri Bakanlığı'nın sertifika düzenlemesini AB
düzenlemelerine uyarlamak için yönetmelikler hazırlamaya yetkili olduğu
anlamına da gelmektedir. Stortinget (Norveç Meclisi) şimdi tasarıyı
değerlendirecek ve değerlendirmenin planlandığı gibi gitmesi koşuluyla
sertifikanın yurt içi kullanımına ilişkin düzenleme, 11 Haziran'da yürürlüğe
girecek. Bu şekilde, kontrol edilebilen QR kodlu, doğrulanabilir bir korona
sertifikamız olacak.
- Korona sertifikası kısıtlamalar uygulamak için kullanılmamalı ve bunu
vurgulamak benim için önemlidir. Sertifika, hafifletmeler sağlamak için
kullanılmalıdır. Örneğin, korona sertifikasının bulunmadığı durumlarda izin
verilenden daha büyük etkinliklere katılabilmek için, diye vurguluyor Høie.
Yurt dışında kullanım amaçlı korona sertifikası
Korona sertifikasının ikinci görüntüleme şekli, AB ve AEA bölgesindeki sınırları
geçmeyi mümkün kılacaktır. Avrupa Birliği’nin ortak çözümü, muhtemelen

Temmuz ayı başında hazır olacak. Norveç’in ulusal dijital sertifikasına sahip olan
kişiler bugün halihazırda geçerli olan versiyonunu yarından itibaren, yani 3
Haziran Perşembe 12.00 itibariyle sınır kapılarında kullanabilecekler.
- AB, sınır geçişlerinde daha fazla bilgi verilmesini zorunlu kılıyor. Ayrıca aşılanma,
test yaptırma ve hastalığı geçirmiş olma durumlarının ayırt edilebilmesine
ihtiyacımız var. Örneğin, aşıların isimlerini, verilen aşı dozu sayısını ve aşılama
tarihinin de gösterilebilmesi gerekiyor. Bu nedenle, korona sertifikasının bu tür
kullanımını da hedefleyen, genişletilmiş bir versiyonunu da yapıyoruz, diyor
Sağlık ve Bakım Hizmetleri Bakanı Bent Høie.
Hükûmet hâlâ, bütün ülkeler için, kesinlikle gerekli olmayan seyahatlere
çıkılmaması tavsiyesinde bulunmaktadır. Bu seyahat tavsiyesi 1 Temmuz'a kadar
geçerlidir ve bu tarihten önce tekrar gözden geçirilecektir. Seyahat etmeyi
seçenler, gidecekleri ülkedeki karantina ve enfeksiyon kontrolü kuralları
konusunda kendileri bilgi edinmelidir. Bu kurallar ülkeden ülkeye değişebilir.
Yurt dışından Norveç'e seyahat edenler
11 Haziran'a kadar Norveç’e giriş yapanlar, geçici bir çözüm olarak karantina
otellerinde kalma zorunluluğundan muaf tutulabilecekler. Bunun yerine, sınırda
helsenorge.no üzerinden aşılanmış olduklarını veya son altı ayda Covid-19
geçirdiklerini belgeleyebilmeleri suretiyle, karantina sürelerini evlerinde veya
başka bir uygun yerde geçirebilecekler. Dijital bilgileri kontrol etme görevi
sınırda görev yapan polislere verilmiştir.
- Bundan böyle sınır kapısında helsenorge.no’ya giriş yaparak aşılanmış
olduğunuzu veya korona geçirmiş olduğunuzu gösterebilirseniz, karantina
otelinde kalmanıza gerek kalmayacaktır. Giriş yapmak için yardıma ihtiyacınız
olursa, polis yardımcı olacaktır. Çıktıları, veya başka ülkelerin belgelerini
doğrulamak mümkün olmadığı için bu tür belgelerin sunulması halinde karantina
otellerinde kalınması gerekecektir. Bu, 3 Haziran ile 11 Haziran arasında geçerli
olan geçici bir çözümdür, diyor Adalet ve Acil Durum Yönetimi Bakanı Monica
Mæland.
Helsenorge.no’da dijital ortamda «korumalı» olduklarını belgeleyebilenler,
karantina otelinden ayrılıp karantinanın geri kalan süresini evlerinde
geçirebilecekler. Adalet ve Acil Durum Yönetimi Bakanlığı buna ilişkin pratik
çözümler üzerinde çalışmaktadır ve konuya en kısa zamanda geri dönecektir.
Geçici uygulama, 3 Haziran Perşembe günü saat 12.00'de yürürlüğe girip QR
kodlu sertifika çıkana kadar sürecektir.

- Artık daha fazla kişinin seyahat ettiğini görüyoruz ve bu değişikliklerden sonra
sayıları muhtemelen daha da artacaktır. Bu nedenle gereksiz seyahatlerden
kaçınmaya devam etmemiz gerektiği tavsiyesini vurgulamamız, ayrı bir önem
taşımaktadır. Eğer buna rağmen seyahat etmeyi seçerseniz, sınırda uzun
kuyruklar olabilmesi ihtimaline hazırlıklı olmalısınız. Sınır kontrolleri ve test
yaptırma zorunluluğu hâlâ geçerlidir ve polisin kapasitesi sınırsız değildir, diye
vurguluyor Sağlık ve Bakım Hizmetleri Bakanı Bent Høie.
11 Haziran ile Temmuz ayı başında genişletilmiş korona sertifikası hazır olana
kadar, Norveç'te yaşayan ve yurt dışından yurtlarına dönen «korumalı» kişiler,
çözümün ulusal versiyonunu sınırda kullanabilecekler. Bu şekilde aşılanma
statülerini veya hastalık geçmişlerini daha kapsamlı bir şekilde doğrulayıp
sunabilecekler.
Dijital ortamda bulunmayan kullanıcılar ve sertifika kontrolü
Dijital hizmetlerden yararlanmayan kullanıcılar, Helsenorge.no’da başkalarına bir
korona sertifikası yazdırma yetkisi veren vekâletname sistemini kullanabilecekler.
Bunun yanı sıra, cep telefonu, tablet veya bilgisayar kullanmayanların korona
sertifikasının çıktısını temin edebilmelerini sağlayan bir çözüm üzerinde de
çalışılıyor.
Ayrıca korona sertifikasının üzerindeki QR kodu kullanılarak sertifikanın sınırda
veya yurt içindeki etkinliklerde kontrol edilebilmesi için teknik bir çözüm üzerinde
çalışılıyor. Bu sistem, bu hafta test ediliyor.

