
 تعدیالت در قانون کارت واکسین کرونا به تصویب رسید 

 

که استفاده از کارت واکسین کرونا را در ناروی امکان پذیر می سازد، به تصویب رسید و از   ، تعدیالت در قانون کنترول عفونت

 امروز قابل اجرا است. 

 

بیماری کرونا و   گذشتاندنن و قابل تائید برای مستند ساختن تطبیق واکسین، ی داشتن یک سیستم مطمئ  ،مقررات جدید این هدف از 

اتحادیه اروپا را فراهم می سازد و به وزارت   کارت واکسین کرونا تطبیق مقررات مذکورمی باشد. تعدیالت  نتایج تست کرونا

  به اساس تا در صورت ضرورت، استفاده از کارت واکسین کرونا را  داده می شود صحت عامه و خدمات مراقبتی صالحیت 

. نمایدمقررات تنظیم   

 

  ها از کارت واکسین کرونا نباید برای وضع نمودن محدودیت گ می گوید: برای من مهم است تأکید کنم که صدراعظم ارنا سولبر

، شما باید بتوانید با استفاده از کارت واکسین کرونا در  مثال طور. به زدسا. کارت مذکور باید تسهیالت را فراهم  گردداستفاده 

. اشتراک کنیدگردهمایی های بزرگ مراسم و   

 

هفته   . ما درنمودرت واکسین کرونا در مرحلۀ سوم بازگشایی استفاده خواهیم ارنا سولبرگ می افزاید: ما در داخل کشور از کا

باز خواهیم گشت.  استفاده از کارت مذکور چگونگیآینده به   

 

و   ،ۀ واکسیناسیون اجازه آن را بدهدکه سطح عفونت و روند برنام خواهد شدمتوقف  زمانآن  استفاده از کارت واکسین کرونا 

به اساس   . ا نباشد. در ناروی از کارت واکسین کرونا برای دایم و یا مدت طوالنی استفاده نخواهد شددیگر نیاز به محدودیت ه

است.  گردیده  محدود برای مدت شش ماه  پیشنهادات، استفاده از کارت کرونا   

 

 حفاظت از حریم خصوصی 

گر آن عمدتأ  دی  معلومات  و برای استفاده در داخل کشور   : معلوماتارائه می کند  دو نوع معلومات مختلف را  اکارت واکسین کرون 

ی کود  ا پا و کشور های همکاری اقتصادی اروپا می باشد. کارت واکسین کرونا داراتحادیه ارو ۀبرای عبور در سرحدات ساح 

QR  .بوده و قابل کنترول است 

 

گان  می دهد. به این ترتیت، استفاده کننده  حفاظت از حریم خصوصی دلیل این است که کارت مذکور دو نوع معلومات را نشان

مدد   معلومات در مورد ارائه  . در داخل کشور تنهاکنندئه ارا را  معلومات بیشتر نسبت به آنچه که الزم است که مجبور نیستند

. افی استاعتبار کارت ک  

 

آماده خواهد شد.  در اوایل ماه جوالی  الا طرح مشترک اروپایی احتما  

 

بعد از ظهر روز جمعه،   ۳از ساعت   پولیستوسط  در سرحدات  کنترول کارت های صادر شده در نارویگوید: مونیکا میالند می 

کاهش می دهد.  را  به ناروی ت. این امر خطر انتقال عفون گرددآغاز می  ماه جون ۱۱تاریخ   

 

ی توانید آن را در تیلفون موبایل خود داونلود و  موجود است و شما م helsenorge.noانترنتی  ۀ صفح  کارت واکسین کرونا در

 یا بر بروی کاغذ چاپ )پرینت( کنید. 

 

 استفاده در ساحه اتحادیه اروپا 

اتحادیه اروپا برای عبور از سرحدات به اطالعات  کشور های عضو وزیر صحت عامه و خدمات مراقبتی می گوید: بنت هویه  

،  تفکیک شوند. به طور مثال م از هباید  شفایافته از بیماری کرونا اشخاص واکسین شده، اشخاص تست شده و بیشتر نیاز دارد و 

کارت واکسین کرونا  واکسین الزم خواهد بود. بنابراین، و تاریخ   تزریق شدهواکسین، تعداد دوزهای نوع  ئه معلومات در مورد ارا

 باید معلومات بیشتر داشته باشد. 

. 

 



حکومت  تا هنوز سفرهای غیر ضروری را به  هیچ کشور توصیه نمیکند. توصیه مذکور الی تاریخ ۱ ماه جوالی قابل  

اجرا است و قبل از تاریخ مذکور تجدید نظر می شود. کسانی که به خارج سفر می کنند باید خود را با مقررات 

 قرنطین و کنترول عفونت در کشوری که به آن سفر می کنند آشنا سازند. مقررات مذکور بین کشور ها متفاوت است.

 

گان تست رای  

دارای اهمیت   ۱۹-بیماری کووید گذشتاندنواکسین و   دریافت ،کروناآزمایش  اهمیت  اساس کارت واکسین کرونا این است که

، آزمایش کرونا نمیتواند باعث مافیت  طور مثال. به نیست مصؤن بودن به معنی و  مؤقتی است یکسان باشد، ولی آزمایش کرونا 

 از قرنطین شود. 

 

بنا  استفاده نماییم، باید ظرفیت بلند آزمایش را داشته باشیم.    واکسین کرونااینکه ما بتوانیم از کارت  ای برگوید:  بنت هویه می 

مصارف آن ازطرف دولت   و  که مراجع خصوصی صحی آزمایش ها را انجام دهند کردما یک سیستم را ایجاد خواهیم ، براین

تا در کارت   گرددثبت و راجستر  MSISدر سیستم  آنو نتایج  دهش نجامآزمایش های سریع انتیژن باید ا پرداخته خواهد شد. 

   گان باشد. باید برای همه رای  ش. آزمای شودواکسین کرونا مشاهده 

 

در مقابل هر   ،برای شرکت های واجد شرایطپول باید شرکت های خصوصی یک عده شرایط را تکمیل نمایند.  حصولبرای 

گشایی قابل استفاده خواهد بود. وم بازسیستم از مرحله س ینمی شود. ا پرداخته نعیین شدهمبلغ  تست انجام شده   

 

 

 

 


