
واکسین های بیشتر در کارت واکسین کرونائید تا  
 

امریکا و بریتانیا واکسین شده   در ی صحتجهان سازمان ۀئید شداافرادی که با واکسین های ت

در  ، واکسین شده اند ادویه اروپا ۀئید شده اداراباشند، مانند آنعده افرادی که با واکسین های ت

برخوردار می باشند.  از تسهیالت یکسانرود و  

 

ماه جون، ناروی به سیستم تائید کارت کرونای اتحادیه اروپا وصل شده است؛ یعنی کسانی که واکسین های   ۲۴از تاریخ 

بهره مند شده اند. برعالوه کشور    از تسهیالتودی در قرنطین وره باشند، قابل استفاده در اتحادیه اروپا را دریافت نمود

را نیز میپذیرد.  ، ولز و آیرلند شمالیانگلستانپا، ناروی کارت واکسین کشور های های عضو اتحادیه ارو  

 

گلستان و در انسازمان جهانی صحت کار می کنیم تا بتوانیم اشخاصی که با واکسین های تائید شده  ۀما بر یک برنام

، کوویشیلد )واکسین استرا زنیکا ساخت هندوستان( های واکسین امریکا واکسین شده اند نیز شامل این امر گردند. اکنون

در سیستم  QR، به شرط این که کارت واکسین کرونا با استفاده از کد امه می باشندشامل این برن سینوفرام و سینوواک

 شخاص متذکزه مدت زیاد را در بر خواهد گرفت.گردیده بتواند. ایجاد سیستم برای ااتحادیه اروپا تائید 

 

گوید: خوشالم که ما اکنون می توانیم اشخاص بیشتر را به عنوان می   وزیر صحت عامه و خدمات مراقبتی ،بنت هویه

که  کنیم تا آنعده نارویژی های  داً ما سعی می نماییم که یک سیستم را ایجا. ضمناشخاص کامالً واکسین شده اعالم نماییم

( ثبت  SYSVAKد واکسین های خود را در سیستم سیسواک )نبتوان ،اند در خارج از کشور واکسین ها را دریافت نموده

 ئه می نماییم. اً اراما در این مورد معلومات بیشتر را بعد و راجستر نمایند.

 

پذیرفته می شود نیز گر کارت کرونای چهار کشور دی  

اوکراین نیز به سیستم کارت واکسین کرونای اتحادیه اروپا وصل شده است. شمالی، ترکیه و  هاکنون کشور های مقدونی

تائید   QRد وجمعه، سوم ماه سپتامبر، ناروی کارت واکسین کرونای سکاتلند که توسط ک  بعد از ظهر روز ۱۷از ساعت 

ویه اروپا، بریتانیا،  اد ۀادار ای میپذیرد؛ یعنی اشخاصی که در کشور های فوق با واکسین های تائید شده را شده بتواند

این امر در مورد  واکسین شده باشند می توانند به ناروی سفر کنند. ایاالت متحده امریکا و سازمان صحی جهان کامالً 

شفا یافته باشند نیز صدق می کند. اشخاص متذکره از قرنطین ورود  ۱۹-افرادی که در شش ماه آخر از بیماری کووید

 ندارند.  را تصدیق تست منفی، خانه پری فورمه ورود و تست در سرحدات و نیاز به ارائه می باشندمعاف 

گان تحقیقات در مورد واکسین تسهیالت برای اشتراک کننده   

گان این تحقیقات از تسهیالت  ، اشتراک کننده اشتراک در تحقیقات کلینیکی واکسین های جدید عدم برای جلوگیری از

اروپا واکسین شده باشند، برخوردار می شوند. این امر در مورد ادویه   ۀادارئید شده اشخاصی که با واکسین های تا

 ۀآزمایشات کلینیکی تائید شده از طرف اتحادیه اروپا/کشور های عضو سازمان همکاری اقتصادی اروپا، ایاالت متحد



م اتحادیه  توسط سیست  ،، به شرط این که واکسین های تزریق شده در این تحقیاتبریتانیا نیز قابل اجرا استامریکا و 

گردیده بتواند.  مستنداروپا برای تائید کارت واکسین کرونا   

دریافت  پالسیبو را واکسین های واقعی را دریافت نموده اند در حالی که برخی دیگر  شامل این تحقیقات فرادا تعداد کم

خطر انتقال  ، گر اشخاص متذکره از قرنطین معاف شوند. به اساس ارزیابی های انستیتوت صحت عامه، اکرده اند

مدت طوالنی را در بر خواهد گرفت.متذکره اشخاص  کم می باشد. ایجاد سیستم برای  هاآنویروس توسط   

 


