
 آب  /أغسطس 12ل شھادة كورونا من إنجلترا وویلز اعتباًرا من وقب

 

الثالثة ظھًرا  الثالثة من إنجلترا وویلز اعتباًرا من الساعة  NHS Covid Pass شھادة كورونا ستقبل النرویج 
 NHS Covid لتحقق من رمز االستجابة السریعة فينظام استخدام حینھا سیبدأ ا. آب /أغسطس  12 من یوم
Pass   على الحدود. 

 
أن األشخاص من إنجلترا وویلز الذین تم تطعیمھم بالكامل بلقاحات معتمدة من وكالة   ویترتب على ھذا القرار

من وا تعافالذین   االشخاصاألمر نفسھ على  ینطبق ریة إلى النرویج. بحُ  دخولیمكنھم ال   EMA األدویة األوروبیة
، وال  البالددخول عند  الحجر الصحي  من ن الفئتانتااوبذلك تُعفى ھ .خیرة األشھر الستة اال كورونا خاللمرض 

 .، أو ملء استمارة تسجیل الدخول أو إجراء اختبار على الحدود النتیجةسلبي  شھادة اختبار برازإشترط  ی
 

من  من األشخاص . لدى العدید ناآلتفعیل ھذا النظام   یسرني" بنت ھوي  ،وخدمات الرعایةقال وزیر الصحة   -
 ."ھذه البلدان صالت وثیقة بالنرویج، واآلن سیكون من األسھل علیھم المجيء إلى ھنا

 

 NHS Covid Pass شھادة كورونا ساریة المفعولیمكن للمسافرین من إنجلترا وویلز الذین یحملون 
یوم  حیز التنفیذ التغییر   دخلعندما ی مغادرة الفندق حالیا، ج  ن في فنادق الحجر الصحي في النرویوجداوتوالم

 .الخمیس 

 

حتوي على  یاإلصدار الورقي ألنھ ال  یحملونلن تتمكن النرویج من التحقق من شھادة كورونا للمستخدمین الذین 
لشھادة  لالقابل للتحقق من صحتھ   م في وقت الحق إضافة رمز االستجابة السریعةرمز االستجابة السریعة. إذا ت

 .في النرویج ا، فسیكون من الممكن أیًضا الموافقة علیھNHS (National Health Service)من الورقیة 

 

شھادات كورونا رقمیة یمكن التحقق    في المستقبل القریب أیرلندا الشمالیة واسكتلندالدى  أن تتوفرمن المتوقع 
حلوًال  طور النرویج  ذلك ستُ   حین حدوث. NHS Covid Passبة لشھادة كورونا ، كما ھو الحال بالنسأیًضا منھا 

 في النرویج  أیضا إلمكانیة التحقق من ھذا الشھادات

 

الحق في  بالتجارب ویتم منح المشاركین  في المملكة المتحدة،في التجارب السریریة  Novavax لقاح   دخلی
 لقاح  قبولفیما یخص  تمھلمدیریة الصحة النرویجیة بالأوصت  .  NHS Covid Pass شھادة كورونا

Novavax  دویة األوروبیةوكالة األ حتى تتم الموافقة علیھ من قبل EMA. یعني أن األشخاص الذین تلقوا   مما
  كجزء من دراسة سریریة سیخضعون لقیود الدخول العادیة التي تنطبق على األشخاص الذین ال Novavax لقاح

 األخیرة. األشھر الستة   خالل  -19تعافوا من مرض كوفیدبالكامل أو  طعمینیتم اعتبارھم مُ 


