
Zmiany legislacyjne dotyczące zaświadczenia koronawirusowego 
przyjęte 
 
Zmiany w ustawie o kontroli zakażeń, które ułatwiają posługiwanie się 
zaświadczeniem koronawirusowym w Norwegii, zostały przyjęte i wchodzą w życie 
dzisiaj. 
 
Celem nowych przepisów jest stworzenie systemu bezpiecznego i weryfikowalnego 
dokumentowania stanu szczepień, przebytej choroby oraz wyniku testu. Zmiany w prawie 
ułatwiają również wprowadzenie unijnego rozporządzenia w sprawie cyfrowego 
zaświadczenia COVID-19 i dają Ministerstwu Zdrowia i Opieki uprawnienia do uregulowania 
w przepisach stosowania zaświadczenia koronawirusowego w razie potrzeby. 
 
– Ważne jest dla mnie podkreślenie, że zaświadczenie koronawirusowe nie ma służyć do 
nakładania ograniczeń. Ma być stosowane w celu wprowadzenia ułatwień. Na przykład, że 
można uczestniczyć w większych imprezach niż jest to dozwolone bez użycia zaświadczenia 
koronawirusowego lub otwarcia możliwości, które w przeciwnym wypadku byłyby zamknięte 
– powiedziała premier Erna Solberg. 
 
– Zaświadczenie koronawirusowe wprowadzimy do użytku w kraju na 3. etapie ponownego 
otwierania społeczeństwa. W przyszłym tygodniu wrócimy do tego, w jaki sposób tego 
dokonamy – dodała premier. 
 
Korzystanie z zaświadczenia koronawirusowego zakończy się, gdy poziom zakażeń i 
szczepień wskaże, że nie ma już potrzeby wprowadzania ograniczeń. W Norwegii nie będzie 
permanentnego ani długotrwałego korzystania z zaświadczenia koronawirusowego, a 
norweskie przepisy proponuje się ograniczyć do sześciu miesięcy.  
 
Ochrona danych osobowych 
Zaświadczenie koronawirusowe ma dwa różne widoki: prosty widok do użytku krajowego w 
większości przypadków i rozszerzony widok, który będzie się używać głównie do 
przekraczania granic na obszarze UE i EOG. Zaświadczenie koronawirusowe posiada kody 
QR, które można zweryfikować. 
 
Powodem, dla którego zaświadczenie koronawirusowe ma dwa różne widoki jest ochrona 
danych osobowych. Dzięki temu użytkownicy nie muszą podawać więcej informacji niż jest to 
konieczne. W przypadku użytku krajowego rzadko będzie konieczne przedstawienie 
informacji innych niż to, że zaświadczenie koronawirusowe jest ważne.  
 
Wspólne europejskie rozwiązanie będzie najprawdopodobniej gotowe na początku lipca. 
 
– Ale już od godziny 15.00 w piątek 11 czerwca policja zacznie sprawdzać na przejściach 
granicznych zaświadczenia koronawirusowe wystawione w Norwegii. Zmniejsza to ryzyko 
importu zakażeń – powiedziała minister sprawiedliwości Monica Mæland.  
 



Zaświadczenie koronawirusowe znajduje się na helsenorge.no i można je pobrać na telefon 
komórkowy lub wydrukować. 
 
Rozszerzona część unijna 
– UE wymaga więcej informacji przy przekraczaniu granic i istnieje potrzeba rozróżnienia na 
status szczepienia, test i przebytą chorobę. Konieczne będzie podanie np. nazwy 
szczepionki, liczby dawek oraz daty szczepienia. Dlatego tworzymy rozszerzoną część 
zaświadczenia koronawirusowego do tego zastosowania – podkreślił minister zdrowia i 
opieki Bent Høie. 
 
Rząd nadal odradza wszelkie podróże, które nie są bezwzględnie konieczne do wszystkich 
krajów. Niniejsze porady dotyczące podróży obowiązują do 1 lipca i do tego czasu zostaną 
na nowo rozważone. Osoby, które zdecydują się na podróże, muszą zapoznać się z 
zasadami kwarantanny i reżimem sanitarnym w kraju, do którego się udają. Będą one różne 
w różnych krajach.  
 
Darmowy test 
Punktem wyjścia dla zaświadczenia koronawirusowego jest to, że test ma być traktowany na 
równi ze szczepieniem i przebytym COVID-19. Jednak wyniki testów dają tylko chwilowy 
obraz i nie mogą mieć takiej samej wagi, co ochrona we wszystkich kontekstach. 
Przykładowo test nie spowoduje zwolnienia z kwarantanny wjazdowej.  
 
– Korzystanie z zaświadczenia koronawirusowego będzie wymagało łatwego dostępu do 
testów. W związku z tym stworzymy państwowy system finansowania testów 
przeprowadzanych przez podmioty prywatne. Należy zastosować szybkie testy antygenowe, 
a wynik należy zarejestrować w MSIS, aby znalazł się w zaświadczeniu koronawirusowym. 
Każdy powinien mieć możliwość zrobienia testu za darmo – powiedział Høie. 
 
Prywatne podmioty będą musiały spełnić pewne wymagania, aby otrzymać refundację. 
Między innymi takie, że wynik testu będzie musiał być zarejestrowany w MSIS. Prywatne 
podmioty, które spełnią wymagania, otrzymają refundację kosztów testu. System będzie w 
pełni funkcjonował od etapu 3 ponownego otwierania społeczeństwa. 


