
پیشنھاد تغیرات در قانون کنترول عفونت   -کارت واکسین کرونا  
 

بھ پارلمان   را کرونا نیواکس   کارت  کردن یقانون یراب  عفونتدر قانون کنترول    را یا ه مسود  حکومت مؤقت،  راتیمورد تغ در
  شدن مصاب بعد از  ت یمعاف ون،یناسیواکس د ی تائ ی برا نان یقابل اطم ستمی س کی  جاد یا دی مقرارت جد نی ا ھدف از  کند. یم شنھاد یپ

. باشد  یم تست کرونا  جیکرونا و نتا بھ  
 

  یو خدمات مراقبت   صحت عامھخواھد کرد و بھ وزارت   لی اروپا را تسھ  ھی اتحاد ندهی آ اصولنامھ تطبیق شنھادی پ  نی ا ن،ی عالوه بر ا
. نماید می تنظ طبق مقررات   در صورت لزوم کرونا را کارت واکسیناستفاده از  کھدھد  یم صالحیت   

  
  در قدم اول  بھ توصیھ ریاست صحت عامھ و انستیتوت صحت عامھ، : دی گو یم یو خدمات مراقبت  صحت عامھ  ری ، وزیھنت ھوب 

،  مسافرتیپکیج سفر ھای کروز و سفر ھای  ،یعموم گردھھمایی ھای مراسم و در داخل کشور در  کارت واکسین کرونااز 
  کھ ییھا شاروالیمناطق و  ری در سا  از کارت واکسین کرونا ا ی آ این را نیز بررسی می نماییم کھما  نی ھمچن استفاده خواھد شد. 

، نیز استفاده شود و یا خیر. می باشند رانھ ی سختگ و تدابیر  اقدامات دارای  نسبت بھ اقدامات ملی   
 

در  ۀ سوم بازگشایی از کارت واکسین کرونا ممکن است قبل از مرحل ای کھ آ تا بررسی کنندخواستھ است   رات ذیدخلا اددولت از 
بررسی کنند.  نیز ی محلبھ سطح  تا استفاده از این کارت را  و از آنھا خواستھ است   مختلف استفاده شود عرصھ ھای  

 
عتر یسر یی بازگشا  

و بھ سطح   کند  آسانجامعھ را  منظم و   یجی تدر ییبازگشا می تواند کرونا کھ کارت واکسینکند: دولت معتقد است  ی اشاره م یھھو
تر شود. عی سر ییبازگشا ملی باعث  

 
بھ   ی ازی ن  گری د و اجازه آن را بدھد ونی ناسی متوقف شود کھ سطح عفونت و واکسزمانی  دی با کارت واکسین کرونااستفاده از 

د  در مور یری گ می باشد. تصم می محدود  مدتیک برای  زی اروپا ن   ھی مقررات اتحاد و در عرصھ جود نداشتھ باشد و  ھا ت ی محدود
ھر کشور است.  مسؤلیت استفاده از کارت کرونا بھ سطح ملی   

 
ج موجود است. کارت مذکور نتای  helsenorge.noدر صفحۀ انترنتی  کرونا در یگوید: اولین نسخھ کارت واکسینبنت ھویھ م

  چارچوب   حدوددر  کارت واکسین کرونا شتری توسعھ ب  ی برا اکنون تالش ھاتست و تطبیق واکسین کرونا را نشان می دھد. 
 قابل استفاده باشد.  کشور یدر داخل و خارج از مرزھا کارت واکسین کرونا باید. ردی گ ی اروپا صورت م ھی اتحادمقررات 

 
ھا  مشوره  و  اتینظر  

در قانون    4A فصل جدید و مًوفتی  ددر مور یک طرح را  ۲۰۲۱ماه می  ۵ریاست صحت عامھ و خدمات مراقبتی بھ تاریخ 
ۀ این نظریات و  ھماست.  نمودهو مشوره ھا را دریافت   یھ نظر ۱۰۵۷۲ این وزارت کرد. در مجموع پیشنھادترول عفونت ن ک

 ت. اس انعکاس یافتھ وزارت این  یھا یاب ی شده و  در ارز مطالعھ  پیشنھادات
 

 نی چن   ای وجود دارد کھ آ نیز اختالف نظر  ی مشورت  ینھادھا انی است و در منموده را بھ خود جلب  ادی توجھ ز کارت واکسین کرونا
و عادالنھ در    دی مف ۀوسیل حیث یک بھ  کارت واکسین کرونااز  از مردم  عده یی جانب  کی   استفاده شود یا خیر. از دی با کارت

دوایر دولتی و  میپندارند.  یک تھدید یژی اروجامعھ ن   یرا برا کارت مذکور گری د عده ییولی کنند،  ی جامعھ استقبال م ییبازگشا
  اساس اند کھ این پیشنھاد  ورنظر مثبت دارند. برخی از حقوق دانان بھ این با شنھادی پ  نی بزرگ عمدتاً در مورد ا سازمان ھای

کھ اکثریت آنان مخالف توزیع کارت واکسین   کرده افراد و اشخاص نظریات خود را ائھ  ۱۰۵۰۰واضح قانونی ندارد. در حدود 
 کرونا ھستند.
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