
Korona sertifikası - Enfeksiyon Kontrol Yasası’nda değişiklik önerisi 

 
Hükûmet, korona sertifikası için yasal bir dayanak oluşturmak üzere Enfeksiyon 
Kontrol Yasası’nda geçici değişiklikler için Norveç Meclisi’ne (Storting’e) bir tasarı 
sunmuştur. Yeni düzenlemelerin amacı, aşılama durumunun, korona hastalığı 
geçirdikten sonra sahip olunan bağışıklığın ve test sonuçlarının güvenli ve 
doğrulanmış şekilde belgelenmesi için bir sistem oluşturmaktır.  
 
Tasarı ayrıca, yakında çıkacak olan AB Mevzuatı’nın yürürlüğe girmesini kolaylaştıracak ve 
Sağlık ve Bakım Hizmetleri Bakanlığı'na, gerektiğinde korona sertifikasının kullanımını 
yönetmeliklerde düzenleme yetkisi verecektir.  
  
– Sağlık Müdürlüğü ve Halk Sağlığı Enstitüsü tavsiyeleri doğrultusunda, korona sertifikasının 
ülke içindeki kullanımı ilk etapta halka açık etkinlikler, gemi yolculukları ve diğer "paket turlar" 
için söz konusu olacaktır. Sertifikayı diğer alanlarda ve ulusal tedbirlerden daha katı tedbirler 
uygulayan belediyelerde kullanmanın uygun olup olmadığını da değerlendiriyoruz, diyor 
Sağlık ve Bakım Hizmetleri Bakanı Bent Høie. 
 
Hükûmet, kurumlardan korona sertifikasını çeşitli alanlarda yeniden açılmanın 3. 
aşamasından daha erken bir tarihte kullanmanın mümkün olup olmadığını 
değerlendirmelerini ve sertifikanın yerel kullanıma açılmasını düşünmelerini istemiştir.  
 
Daha hızlı yeniden açılma 
– Hükûmet, korona sertifikasının toplumun kademeli ve kontrollü bir şekilde yeniden 
açılmasını kolaylaştıracağına inanıyor. Bu, ülke çapında daha hızlı bir yeniden açılmaya 
katkıda bulunabilir, diye belirtiyor Høie. 
 
Korona sertifikasının kullanımı, enfeksiyon ve aşılama düzeyinin kısıtlamalara gerek 
olmadığını gösterdiği vakit sona erecektir. AB düzenlemeleri de sınırlı bir süre için geçerli 
olacaktır. Sertifikanın ulusal çapta kullanımına her ülke kendi karar verecektir.  
 
– Norveç’in korona sertifikasının ilk sürümü helsenorge.no adresinde halihazırda mevcuttur. 
Sertifika, test sonucunu ve korona aşısı olup olmadığınızı göstermektedir. Şimdi, bunu AB 
çerçevesine uygun bir korona sertifikasına dönüştürmek için çalışılmaktadır. Korona 
sertifikasının hem ülke sınırları içinde hem de ülke sınırları dışında işlev görmesi 
gerekmektedir, diyor Høie.  
 
Meclis oturumu 
Sağlık ve Bakım Hizmetleri Bakanlığı, 5 Mayıs 2021 tarihinde Enfeksiyon Kontrol Yasası’na 
yeni ve geçici olarak Fasıl 4A’nın getirilmesine ilişkin yasa tasarısını oturuma sunmuştur. 
Bakanlığa toplam 10.572 tane görüş beyanı iletilmiştir. Hepsi okunarak alınan görüşler 
bakanlığın değerlendirmelerine yansıtılmıştır.  
 
Korona sertifikası büyük bir ilgi oluşturmuştur. Oturuma dahil olan kurumlar arasında böyle 
bir sertifikanın verilip verilmeyeceği konusunda fikir ayrılığı bulunmaktadır. Bazıları bir 



yandan sertifikayı toplumun gerekli bir şekilde yeniden açılması için yararlı ve adil bir araç 
olarak kabul ederken, diğerleri korona sertifikasını Norveç toplumu için bir tehdit olarak 
görmektedir. Kamu kurumları ve daha büyük kuruluşlar tasarı hakkında genel olarak 
olumludur. Bazı üniversite hukukçuları, tasarının, hukuki dayanağın net olması şartını 
karşılamadığı kanaatindedir. Yaklaşık 10 500 kişi, oturumda şahsi görüşlerini bildirmiştir. Bu 
kişilerin çoğu korona sertifikası düzenlemesine eleştirel yaklaşmaktadır. 
Oturumdaki görüşleri buradan okuyabilirsiniz:  
Korona sertifikasına ilişkin oturum – Enfeksiyon Kontrol Yasası’nda değişiklikler - 
regjeringen.no 
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