
Korona sertifikası için daha fazla aşı 
onaylanıyor 
 

Birleşik Krallık, Amerika Birleşik Devletleri ve Dünya Sağlık Örgütü 
(DSÖ) tarafından onaylanmış aşılarla aşılanmış kişilere, Avrupa İlaç 
Ajansı (EMA) onaylı aşılarla aşılanmış kişiler için uygulanan aynı giriş 
karantinası hafifletmeleri uygulanacaktır.   
 
24 Haziran'dan bu yana Norveç, diğer ülkelerin korona sertifikalarının doğrulanması 
konusunda AB'nin uygulamasına bağlı olmuştur. Bu, AB / AEA'da kullanımda olan aşıları 
yaptıranlar için giriş karantinası (innreisekarantene) hususunda hafifletme getirildiği anlamına 
gelmektedir. Norveç, AB/AEA ülkelerine ek olarak İngiltere, Galler ve Kuzey İrlanda'nın 
korona sertifikalarını da kabul etmektedir.  
 
Bunun İngiltere, ABD ve DSÖ tarafından onaylanmış aşılarla aşılanmış kişilere de 
uygulanabilmesine yönelik çözümler üzerinde çalışmaktayız. Bu şu an için Covishield 
(Hindistan'da üretilen AstraZeneca aşısı), Sinophram ve Sinovac ile yapılan aşılamayı 
kapsamaktadır. Bunun ön koşulu, korona sertifikasının AB'nin korona sertifikaları çözümüne 
uygun şekilde QR kodu kullanılarak kontrol edilebilmesidir. Sistemin bu kişiler için yerine 
oturması biraz zaman alacaktır.  
 
– Artık daha fazla kişiye tam aşılı statüsü verebildiğimize sevindim. Ayrıca yurt dışında 
Covishield aşısı olan Norveçlilerin bunu SYSVAK'a (Ulusal Aşı Bilgi Sistemi) 
kaydettirmeleri için bir çözüm üretmeye çalışıyoruz. Bunun ne zaman mümkün olacağı 
konusuna daha sonra dönüş yapacağız, diyor Sağlık ve Bakım Hizmetleri Bakanı Bent Høie. 

4 yeni ülkenin korona sertifikası kabul ediliyor 

Kuzey Makedonya, Türkiye ve Ukrayna da artık AB'nin korona sertifikası çözümüne bağlıdır. 
Norveç ayrıca yarın, yani 3 Eylül Cuma günü, saat 17.00'den itibaren QR koduyla 
doğrulanabilen İskoç sertifikalarını da kabul edecektir. Bu, bu ülkeden gelen ve EMA, 
Birleşik Krallık, ABD ve DSÖ tarafından onaylanmış aşılarla tam aşılanmış kişilerin Norveç'e 
serbestçe seyahat edebilecekleri anlamına gelmektedir. Aynı durum, son altı ay içinde korona 



hastalığı geçirmiş olanlar için de geçerlidir. Bu durumda giriş karantinasından muaf tutulurlar 
ve negatif test sonucu belgesi almaları, giriş kayıt formunu doldurmaları veya sınırda test 
yapmaları gerekmez.  

 

Aşı çalışmalarına katılanlar için giriş koşullarında hafifletmeler 

Yeni aşıların klinik denemelerine katılmanın herhangi bir dezavantaj oluşturmaması için 
bunlara katılan kişiler için, EMA onaylı aşılarla aşılanmış kişiler gibi giriş karantinası 
kurallarının hafifletmesinin önü açılmıştır. Bu, AB / AEA, ABD ve Büyük Britanya’daki 
onaylı klinik araştırmalar için geçerli olacaktır. Bunun ön koşulu, bu tür çalışmalarda 
kullanılan aşıların korona sertifikası ve AB çözümüne bağlı olarak belgelenebilmesidir. 

Bu, bazılarının gerçek bir aşı, diğerlerinin ise plasebo aldığı nispeten az sayıda insanı 
kapsayacaktır. Halk Sağlığı Enstitüsü, bu kişilerin karantinadan muaf tutulmalarına izin 
verilmesiyle ilişkili oluşacak enfeksiyon riskinin çok düşük olduğu değerlendirmesini 
yapmıştır. Sistemin bu kişiler için yerine oturması biraz zaman alacaktır. 
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