
 إقرار تعدیالت تشریعیة بشأن استخدام شھادة الكورونا  
 

وتدخل ھذه  ستخدام شھادة الكورونا في النرویج ال لتحضیرل على قانون مكافحة العدوي بعض التعدیالتتم إقرار 
 التعدیالت حیز التنفیذ بدًء من الیوم. 

 
التطعیم والتعافي من   من الشھادة يلتوثیق آمن وموثوق وقابل للتحقق لحالة حامل نظامتھدف األحكام الجدیدة إلى خلق 
الالئحة التنظیمیة لالتحاد األوروبي بشأن  تطبیق أیضا التعدیالت التشریعیة تیح. وتاتمرض الكورونا ونتیجة االختبار

الئحة   من خالللتنظیم استخدام شھادة الكورونا  الالزمة الرعایة الصالحیات شھادة الكورونا وتمنح وزارة الصحة وخدمات
   تشریعیة عند الضرورة. 

 
ذكرت رئیسة الوزراء، آرنا سولبرغ "من المھم بالنسبة لي التأكید على أن شھادة الكورونا لن تستخدم لفرض قیود على  

، على سبیل المثال إمكانیة المشاركة في فعالیات أكبر عما ھو مسموح بھ تسھیالت ھو تقدیم ھان الھدف منإ، حیث الناس
". وإعادة فتح خدمات كانت ستظل مغلقة دون استخدام شھادة الكورونا  

 
وتابعت رئیسة الوزراء "سنستخدم شھادة الكورونا داخل البالد في المرحلة الثالثة من خطة إعادة االفتتاح وسنقدم المزید من  

ول ھذا األمر األسبوع المقبل".  المعلومات ح  
 

قیود. لن یتم  وجود  سیتوقف العمل بشھادة الكورونا عندما تشیر معدالت العدوى وعملیة التطعیم إلى عدم الحاجة إلى
  6 إلىالالئحة النرویجیة ب  مدة العمل أن تقتصراُقترح  حیث استخدام شھادة الكورونا في النرویج بشكل دائم أو طویل األجل

   أشھر. 
 
 

 حمایة الخصوصیة 
وخیار  ،ستخدم في معظم الحاالت داخل البالدتحتوي شھادة الكورونا على خیارین یعرضان معلومات مختلفة: خیار مبسط یُ 

طقة االقتصادیة األوروبیة. أكثر تفصیًال سیتم استخدامھ بشكل رئیسي لعبور الحدود في منطقة االتحاد األوروبي والمن
  تحتوي شھادة الكورونا على رمز استجابة سریع یمكن التحقق منھ. 

 
. وبھذه الطریقة ال یُضطر على خیارین مختلفین شھادة الكورونا احتواءإن حمایة الخصوصیة ھي السبب وراء 

معظم الحاالت عند استخدام الشھادة  المستخدمون إلى تقدیم معلومات أكثر مما ھو ضروري. لن یكون من الضروري في 
. تقدیم مزید من المعلومات سوى أن الشھادة صالحة وساریة المفعول داخل البالد  

 
 ومن المتوقع أن یكون النموذج األوروبي المشترك جاھًزا بحلول بدایة شھر یولیو / تموز.  

 
یونیو /  11قالت وزیرة العدل والسالمة العامة، مونیكا میالند "بدًء من الساعة الثالثة من عصر یوم الجمعة الموافق 

ج في المعابر الحدودیة وستؤدي ھذه اإلجراءات التحقق من شھادة الكورونا الصادرة من النرویحزیران ستقوم الشرطة ب
ة من الخارج".  إلى تقلیل خطورة حاالت العدوى القادم  

 
 ویمكن تنزیلھا على الھاتف الجوال أو طباعتھا. helsenorge.noشھادة الكورونا متاحة على صفحة 

 
 

 الجزء األكثر تفصیًال الخاص باالتحاد األوروبي  

أشار وزیر الصحة وخدمات الرعایة، بنت ھوي "یطلب االتحاد األوروبي المزید من المعلومات لعبور الحدود وھناك  
حاجة للتفرقة ما بین وضع حامل الشھادة من التطعیم أو إجراء االختبار أو التعافي من المرض. سیكون من الضروري  

خدم وعدد الجرعات وتاریخ التطعیم، ولذلك نقوم بإعداد شكل على سبیل المثال إعطاء معلومات حول اسم اللقاح المست
 مفصل من شھادة الكورونا لھذا االستخدام". 



 

ال تزال الحكومة النرویجیة تنصح بتجنب السفر إلى جمیع الدول إال في حاالت الضرورة القصوى، وتسري نصائح السفر 
أما الذین یقررون السفر، فعلیھم االطالع على ھا قبل ذلك الحین. دة النظر فیالحالیة حتى األول من یولیو / تموز وسیتم إعا

القواعد الخاصة بالسفر وإجراءات مكافحة العدوي في الدولة التي سیسافرون إلیھا، حیث تختلف األمور من دولة إلى  
 أخرى.  

 اختبار مجاني 
، غیر أن نتیجة االختبار ھي  19-عافي من كوفیدإن األساس عند استخدام شھادة الكورونا ھو أن االختبار یعادل التطعیم والت

عطى نفس األھمیة كالحصانة من المرض في جمیع الحاالت. على سبیل المثال، فلن  مجرد صورة لحظیة فقط وال یمكن أن تُ 
.  یمنح االختبار إعفاء من الحجر الصحي عند دخول البالد  

 
قال وزیر الصحة "إن استخدام شھادة الكورونا سیتطلب توفیر االختبارات على نطاق واسع ولھذا فسنقوم بإنشاء نظام  

النتیجة في الخاص بتمویل حكومي. وسیتم استخدام اختبارات المستضد السریع وتسجیل  قطاعإلجراء االختبارات من قبل ال
ھر على شھادة الكورونا. وسیكون إجراء االختبارات بالمجان للجمیع". تظ لكينظام المراقبة الوطني لألمراض المعدیة   

 
ومن بین تلك المتطلبات ھي   ،دفع الحكومة التكالیف الالزمةالخاص تلبیتھا حتى ت قطاعوھناك متطلبات محددة یتعین على ال

التي تستوفي  اع الخاصھیئات القطتسجیل نتیجة االختبار في نظام المراقبة الوطني لألمراض المعدیة. وستحصل 
من المرحلة الثالثة من خطة إعادة االفتتاح.  المتطلبات على مبلغ محدد لكل اختبار. سیكون ھذا النظام تحت قید التشغیل بدءً   
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