
Akceptujemy zaświadczenie koronawirusowe z Anglii i Walii od dnia 
12 sierpnia 
 
Od dnia 12 sierpnia od godziny 15.00 Norwegia będzie akceptować zaświadczenie NHS 
Covid Pass z Anglii i Walii. Wtedy to na granicy zacznie być stosowane rozwiązanie do 
weryfikacji kodu QR w zaświadczeniu NHS Covid Pass. 
 
Oznacza to, że osoby z Anglii i Walii, które zostały w pełni zaszczepione szczepionkami 
zatwierdzonymi przez Europejską Agencję Leków EMA, mogą swobodnie podróżować do 
Norwegii. To samo dotyczy osób, które przeszły COVID-19 w ciągu ostatnich sześciu 
miesięcy. Takie osoby zwolnione są z kwarantanny wjazdowej i nie muszą posiadać 
zaświadczenia o negatywnym wyniku testu, wypełniać formularza rejestracji przyjazdu, ani 
poddawać się testom na granicy. 
 
- Cieszę się, że mamy obecnie takie rozwiązanie. Wiele osób w tych krajach ma bliskie 
związki z Norwegią, a teraz będzie im łatwiej tu przyjechać – powiedział minister zdrowia i 
opieki zdrowotnej Bent Høie. 
 
Podróżni z Anglii i Walii posiadający ważne zaświadczenie NHS Covid Pass, którzy 
przebywają w hotelach kwarantannowych w Norwegii, mogą opuścić hotel, gdy zmiana 
wejdzie w życie w czwartek. 
 
Norwegia nie będzie mogła zweryfikować zaświadczenia koronawirusowego tych 
użytkowników, którzy mają zaświadczenie w wersji papierowej, ponieważ nie zawiera ono 
kodu QR. Jeśli papierowe zaświadczenie z NHS (National Health Service) z czasem otrzyma 
weryfikowalny kod QR, również i ono będzie mogło być uznane w Norwegii. 
 
Oczekuje się, że w najbliższym czasie również Irlandia Północna i Szkocja wprowadzą 
cyfrowe, weryfikowalne zaświadczenia koronawirusowe odpowiadające NHS Covid Pass. 
Wtedy to Norwegia opracuje takie rozwiązania, aby również one mogły być weryfikowane w 
Norwegii. 
 
W Wielkiej Brytanii szczepionka Novavax objęta jest badaniami klinicznymi, których 
uczestnicy otrzymują prawo do otrzymania zaświadczenia NHS COVID Pass. Norweski 
Urząd ds. Zdrowia (Helsedirektoratet) zalecił poczekanie z akceptowaniem preparatu 
Novavax do czasu zatwierdzenia go przez EMA. Oznacza to, że osoby, które otrzymały 
szczepionkę Novavax w ramach badania klinicznego, będą podlegały zwykłym 
ograniczeniom wjazdowym, które mają zastosowanie do osób, które nie zostały uznane za w 
pełni zaszczepione lub nie przeszły COVID-19 w ciągu ostatnich sześciu miesięcy. 


