
Osoby, które otrzymały 3 dawki 
szczepionki, nie będą musiały 
wykonywać testu PCR 
 
Minister zdrowia i opieki Ingvild Kjerkol dopuściła możliwość, aby 
osoby, które przyjęły 3 dawki szczepionki lub przyjęły 2 dawki i 
przeszły infekcję koronawirusem w ciągu ostatnich 3 miesięcy, 
nie musiały wykonywać potwierdzającego testu PCR. Oznacza to, 
że kiedy te osoby otrzymają pozytywny wynik na teście 
domowym, nie muszą udawać się do punktu wykonywania 
testów. Jednocześnie pożądane jest, aby te osoby korzystały z 
gminnych rozwiązań do rejestracji wyników testów domowych. U 
podłoża zmian leży to, że gwałtowny wzrost liczby zakażeń 
nadwyręża wydolność gmin do wykonywania testów. 
 
- Dnia 20 stycznia poprosiliśmy Urząd ds. zdrowia oraz Norweski Instytut Zdrowia 

Publicznego o dokonanie oceny systemu wykonywania testów, z terminem na 

dziś 21 stycznia. Z ich odpowiedzi wynika jasno, że osoby, które przyjęły 3 dawki 

szczepionki bądź otrzymały 2 dawki oraz przeszły infekcję w ciągu ostatnich 3 

miesięcy nie potrzebują potwierdzającego testu PCR. Na podstawie opinii 

urzędów zleciłam Urzędowi ds. Zdrowia oraz Norweskiemu Instytutowi Zdrowia 

Publicznego niezwłocznie wejść w dialog z gminami oraz zaktualizować zalecenia 

dotyczące tego, komu należy oferować potwierdzający test PCR - poinformowała 

minister zdrowia i opieki Ingvild Kjerkol. 
 

Prawie 2,5 miliony osób zdążył przyjąć trzecią dawkę. Do tego dochodzą osoby, 

które otrzymały dwie dawki i przeszły infekcję w ciągu ostatnich trzech miesięcy. 

Stanowią one duży odsetek populacji, a zmiana odciąży gminy. Dla tej grupy 

zmiana nie będzie miała żadnego znaczenia dla statusu zaświadczenia 



koronawirusowego, ponieważ już wcześniej miały status osób w pełni 

zaszczepionych. 
 

- Zależy mi na znalezieniu rozwiązań, które odciążą gminy – oznajmiła Kjerkol. 

Wszystkie osoby, które uzyskają pozytywny wynik testu domowego, zachęca się 

do rejestracji w systemach stosowanych przez gminy. Taka rejestracja własna jest 

ważna, żeby władze ds. zdrowia mogły nadal prowadzić monitoring sytuacji 

epidemiologicznej. Na razie takie rozwiązanie wprowadziły 132 gminy, które 

obejmują łącznie 4 miliony mieszkańców. Wkrótce KS zaoferuje tego rodzaju 

narzędzie dla tych gmin, które jeszcze go nie mają, a Urząd ds. Zdrowia otrzymał 

zlecenie monitorowania tego procesu. 
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