
Zaświadczenie koronawirusowe – propozycje zmian w ustawie o 
przeciwdziałaniu zakażeniom 
 
Rząd przedkłada Stortingowi propozycję dotyczącą tymczasowych zmian w ustawie o 
przeciwdziałaniu zakażeniom wraz z podstawą prawną dla zaświadczenia 
koronawirusowego. Celem nowych przepisów jest stworzenie systemu bezpiecznej i 
zweryfikowanej dokumentacji statusu szczepień, odporności po przechorowaniu 
COVID-19 oraz wyników testów.  
 
Ponadto wniosek ułatwi wprowadzenie nadchodzącego rozporządzenia UE oraz upoważni 
Ministerstwo Zdrowia i Opieki do regulowania korzystania z zaświadczenia 
koronawirusowego w drodze rozporządzenia, kiedy zajdzie taka potrzeba. 
  
– Stosowanie zaświadczenia koronawirusowego w kraju będzie w pierwszej kolejności 
stosowne podczas wydarzeń publicznych, rejsów i innych „wycieczek zorganizowanych”, 
zgodnie z zaleceniami Urzędu ds. Zdrowia i Norweskiego Instytutu Zdrowia Publicznego. 
Zastanawiamy się również, czy stosowne jest używanie zaświadczenia na innych obszarach 
i w gminach, w których obowiązują bardziej rygorystyczne obostrzenia niż obostrzenia 
krajowe - powiedział minister zdrowia Bent Høie. 
 
Rząd zwrócił się do urzędów o rozważenie, czy możliwe jest korzystanie z zaświadczenia 
koronawirusowego wcześniej niż na 3 etapie podczas ponownego otwierania społeczeństwa 
w kilku obszarach, i zwrócił się do nich o rozważenie możliwości wprowadzenia go do użytku 
lokalnego. 
 
Szybsze ponowne otwarcie 
– Rząd uważa, że zaświadczenie koronawirusowe będzie w stanie ułatwić stopniowe i 
kontrolowane ponowne otwarcie społeczeństwa. Może to przyczynić się do szybszego 
ponownego otwarcia w całym kraju – podkreślił Høie. 
 
Stosowanie zaświadczenia koronawirusowego ustanie, gdy poziom zakażeń i szczepień 
będzie wskazywał, że nie ma już potrzeby wprowadzania restrykcji. Przepisy UE również 
muszą być ograniczone w czasie. Decyzja o zastosowaniu krajowym należy do każdego 
kraju. 
 
– Pierwsza wersja norweskiego zaświadczenia koronawirusowego jest już dostępna na 
helsenorge.no. Zaświadczenie potwierdza wynik testu oraz czy zostałeś zaszczepiony na 
koronawirusa. Podejmowane są obecnie wysiłki, aby dalej rozwijać to zaświadczenie w 
zaświadczenie koronawirusowe zgodnie z ramami UE. Zaświadczenie koronawirusowe musi 
funkcjonować zarówno w kraju, jak i poza jego granicami – mówi Høie. 
 
Konsultacje społeczne 
W dniu 5 maja 2021 r. Ministerstwo Zdrowia i Opieki przekazało do konsultacji społecznych 
propozycję nowego, tymczasowego rozdziału 4A ustawy o przeciwdziałaniu zakażeniom. 
Ministerstwo otrzymało łącznie 10 572 oświadczeń z konsultacji. Wszystkie zostały 
przeczytane, a opinie znajdują odzwierciedlenie w ocenach ministerstwa. 



 
Zaświadczenie koronawirusowe wywołało duże zaangażowanie i wśród organów doradczych 
panuje niezgodność co do tego, czy takie zaświadczenie powinno zostać wprowadzone. 
Podczas gdy jedni z jednej strony przyjmują certyfikat jako użyteczne i sprawiedliwe 
narzędzie w koniecznym ponownym otwarciu społeczeństwa, drudzy postrzegają 
zaświadczenie koronawirusowe jako zagrożenie dla społeczeństwa norweskiego. Urzędy 
publiczne i większe organizacje są w większości pozytywnie nastawione do propozycji. 
Niektórzy prawnicy uniwersyteccy uważają, że propozycja nie spełnia wymagań dotyczących 
jasnej podstawy prawnej. Około 10 500 osób prywatnych złożyło oświadczenia 
konsultacyjne. Większość z tych osób jest krytyczna wobec systemu zaświadczeń 
koronawirusowych. 
Przeczytaj wypowiedzi tutaj:  
Konsultacje społeczne na temat zaświadczeń koronawirusowych – zmiany w ustawie o 
przeciwdziałaniu zakażeniom – regjeringen.no 
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