
Więcej szczepionek zatwierdzonych w 
zaświadczeniu koronawirusowym 
 

Osoby zaszczepione szczepionkami zatwierdzonymi w Wielkiej Brytanii, 
USA oraz przez WHO będą miały te same ulgi dotyczące kwarantanny 
wjazdowej, co osoby zaszczepione szczepionkami zatwierdzonymi przez 
EMA. 
 
Od 24 czerwca Norwegia jest podłączona do unijnego rozwiązania do weryfikacji 

zaświadczeń koronawirusowych z innych krajów. Oznacza to, że do osób, które przyjęły 

szczepionki stosowane w UE/EOG, stosuje się ulgi dotyczące kwarantanny wjazdowej. 

Dodatkowo poza krajami z UE/EOG, Norwegia uznaje zaświadczenia koronawirusowe z 

Anglii, Walii oraz Irlandii Północnej. 
 

Pracujemy nad rozwiązaniami, które umożliwią rozszerzenie obejmujące również osoby 

zaszczepione szczepionkami zatwierdzonymi w Wielkiej Brytanii, USA oraz przez WHO. 

Aktualnie dotyczy to szczepień wykonanych preparatami Covishield (szczepionka od 

AstraZeneca, produkowana w Indiach), Sinophram oraz Sinovac. Warunkiem jest możliwość 

skontrolowania zaświadczenia koronawirusowego za pomocą kodu QR, zgodnie z unijnym 

rozwiązaniem dla zaświadczeń koronawirusowych. Przygotowanie systemu dla tych osób 

trochę potrwa. 
 

- Cieszę się, że możemy teraz przyznać większej ilości osób status w pełni zaszczepionych. 

Oprócz tego pracujemy nad uruchomieniem takiego rozwiązania, które umożliwi Norwegom 

zaszczepionym za granicą preparatem Covishield zarejestrowanie tego faktu w SYSVAK. 

Powrócimy ze szczegółami dotyczącymi tego, kiedy będzie to możliwe – poinformował 

minister zdrowia i opieki Bent Høie.  

Uznaje zaświadczenie koronawirusowe z czterech kolejnych krajów 

Teraz również Macedonia Północna, Turcja i Ukraina są podłączone do unijnego rozwiązania 

dla zaświadczeń koronawirusowych. Od godziny 17:00 od jutra, piątku 3 września, Norwegia 

uznaje również zaświadczenia szkockie, które można zweryfikować kodem QR. Oznacza to, 

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/godtar-koronasertifikat-fra-england-og-wales-fra-12.-august/id2867205/
https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/godtar-koronasertifikat-fra-nord-irland-fra-18.-august/id2867857/


że osoby z tych krajów, które zostały w pełni zaszczepione szczepionkami zatwierdzonymi 

przez Europejską Agencję Leków EMA, Wielką Brytanię, USA oraz WHO, mogą swobodnie 

wjeżdżać do Norwegii. To samo tyczy się osób, które przeszły chorobę wywołaną 

koronawirusem w ciągu ostatnich sześciu miesięcy. Te osoby unikną kwarantanny wjazdowej 

i nie potrzebują mieć ze sobą zaświadczenia o uzyskaniu negatywnego wyniku testu, nie 

muszą wypełniać formularza rejestracji wjazdu, ani testować się na granicy.  

 

Ulgi dla osób biorących udział w badaniach nad szczepionkami 

Aby udział w badaniach klinicznych nad nowymi szczepionkami nie wiązał się z 

niedogodnościami, dopuszcza się, aby osoby uczestniczące w tych badaniach objęte były tymi 

samymi ulgami dotyczącymi kwarantanny wjazdowej, co osoby zaszczepione szczepionkami 

zatwierdzonymi przez EMA. Będzie to dotyczyło badań klinicznych zatwierdzonych w 

UE/EOG, USA, Wielkiej Brytanii. Warunkiem jest, żeby szczepienia podane w ramach tych 

badań były możliwe do udokumentowania za pomocą zaświadczenia koronawirusowego 

powiązanego z rozwiązaniem unijnym. 

Będzie to dotyczyło stosunkowo niewielkiej liczby osób, z których niektóre otrzymają 

prawdziwą szczepionkę, a niektóre placebo. Norweski Instytut zdrowia publicznego ocenił, że 

ryzyko epidemiologiczne związane ze zwolnieniem tych osób z kwarantanny wjazdowej jest 

bardzo niskie. Przygotowanie systemu dla tych osób trochę potrwa. 
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