
 اعتماد مزید من اللقاحات في شھادة الكورونا
 

  بلعتمدة في المملكة المتحدة والوالیات المتحدة ومن قیحصل األشخاص المطعمون بلقاحات م
  مثل غیرھم منمنظمة الصحة العالمیة على نفس التسھیالت في الحجر الصحي عند دخول البالد 

.   وكالة األدویة األوروبیةالمطعمین بلقاحات معتمدة من   
 

یونیو / حزیران إلى نظام االتحاد األوروبي الخاص بالتحقق من شھادة الكورونا الصادرة  24تاریخ منذ انضمت النرویج 
حاد األوروبي / المنطقة االقتصادیة  من دول أخرى، وترتب على ذلك أن األشخاص الذین تلقوا اللقاحات المستخدمة في االت

الد. باإلضافة إلى دول االتحاد األوروبي / المنطقة  األوروبیة یحصلون على تسھیالت في الحجر الصحي عند دخول الب
 االقتصادیة األوربیة، فإن النرویج تقبل شھادات الكورونا من إنجلترا وویلز وأیرلندا الشمالیة. 

 
المطعمین بلقاحات معتمدة في المملكة المتحدة والوالیات  أیضا  لحلول لتوسیع ھذا النظام لكي یشم عمل اآلن على إعدادن

(وھو لقاح   Covishieldبلقاح كوفشیلد  مطعمینوتشمل ھذه الخطة حتى وقتنا ھذا ال دة ومنظمة الصحة العالمیة.المتح
. والشرط ھو إمكانیة التحقق من  Sinovacوسینوفاك  Sinophramع في الھند) ولقاحي سینوفرام صنّ لمُ أسترازینیكا ا

. سیستغرق األمر بعض لنموذج االتحاد األوروبي لشھادة الكورونا وفقًاباستخدام رمز االستجابة السریعة  شھادة الكورونا
 الوقت قبل االنتھاء من ھذا النظام بالنسبة لھذه الفئة. 

 
قال وزیر الصحة وخدمات الرعایة، بنت ھوي "أشعر بالسعادة ألننا نستطیع اآلن منح صفة المطعم بشكل كامل لمزید من 

الفئات. باإلضافة إلى ذلك، فنعمل على وضع نظام یسمح بتسجیل لقاح كوفشیلد الذي تلقاه مواطنون نرویجیون خارج البالد 
 ). سنعود الحقًا إلى ھذه المسألة عندما یكون ذلك ممكنًا.  SYSVAK في سجل اللقاحات الوطني (ما یسمى اختصاًرا

 
 قبول شھادات الكورونا من أربع دول جدیدة  

انضمت اآلن دول مقدونیا الشمالیة وتركیا وأوكرانیا إلى نظام االتحاد األوروبي الخاص بشھادات 
سبتمبر شھادات  3یوم الجمعة الموافق النرویج اعتباًرا من الساعة الخامسة عصًرا من  ستقبلالكورونا. 

ویترتب على   سریعة.الكورونا من اسكتلندا والتي یمكن التحقق من صحتھا عن طریق رمز االستجابة ال
ھذه التعدیالت أن األشخاص من ھذه الدول ممن تم تطعیمھم بشكل كامل بلقاحات معتمدة من وكالة  

 دخول النرویج ھماألدویة األوروبیة والمملكة المتحدة والوالیات المتحدة ومنظمة الصحة العالمیة یمكن 
بدون قیود، ویسري نفس األمر على المتعافین من الكورونا خالل األشھر الستة األخیرة. وتحصل ھذه  

تقدیم شھادة فحص بنتیجة سلبیة   ون إلىالفئات على إعفاء من الحجر الصحي عند دخول البالد وال یحتاج 
 ملء استمارة التسجیل عند الدخول وال إجراء فحص على الحدود.  إلى وال 

 

 



یالت لألشخاص المشاركین في دراسات حول اللقاحاتتسھ   

شخاص  األسنمنح شخاص الذین یشاركون في تجارب سریریة للقاحات جدیدة، فلأل عدم تعقید اإلجراءات بالنسبةمن أجل 
في الحجر الصحي عند دخول البالد كالتي یحصل علیھا المطعمون االذین یشاركون في ھذه الدراسات تسھیالت مماثلة 

تجارب سریریة معتمدة في  المشاركین في بلقاحات معتمدة من قبل وكالة األدویة األوروبیة. وتنطبق ھذه التسھیالت على 
توثیق اللقاحات المستخدمة  االتحاد األوروبي والمنطقة االقتصادیة األوروبیة والوالیات المتحدة والمملكة المتحدة. ویُشترط  

 في ھذه الدراسات من خالل شھادة الكورونا وربطھا بنموذج االتحاد األوروبي. 

ستشمل ھذه التسھیالت عددًا قلیًال نسبیًا من األشخاص، حیث سیحصل بعضھم على لقاح حقیقي، بینما سیحصل اآلخرون 
نقل العدوى المرتبطة بإعفاء ھؤالء األشخاص من   حتمالانسبة  أنالمعھد الوطني للصحة العامة  یرىعلى لقاح وھمي. 

 الحجر الصحي ضئیلة. سیستغرق األمر بعض الوقت قبل االنتھاء من النظام الخاص بھؤالء األشخاص.   
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