
Korona sertifikasına ilişkin yasa değişikliği onaylanmıştır 
 
Norveç'te korona sertifikasının kullanılabilmesini sağlayan Enfeksiyon Kontrol 
Yasası'ndaki değişiklikler onaylandı ve bugün yürürlüğe girdi. 
 
Yeni kanun maddelerinin amacı, aşılama statüsünü, korona hastalığının geçirilmiş olup 
olmadığını ve test sonuçlarını güvenli ve doğrulanmış bir şekilde belgeleyen bir sisteme 
sahip olmaktır. Kanunda yapılan değişiklikler, ayrıca korona sertifikalarına ilişkin bir AB 
mevzuatının uygulanmasını kolaylaştırmaktadır ve Sağlık ve Bakım Hizmetleri Bakanlığı'na 
gerektiğinde korona sertifikası kullanımını yönetmeliklerle düzenleme yetkisi vermektedir. 
 
- Korona sertifikasının kısıtlamalar uygulanması için değil, hafifletmeler sağlamak için 
kullanılması gerektiğini vurgulamak benim için önemlidir. Örneğin, korona sertifikası 
olmaksızın izin verilenden daha büyük etkinliklere katılabilmek için, veya aksi takdirde kapalı 
kalacak olan hizmetlerden yararlanabilmek için, diyor Başbakan Erna Solberg. 
 
- Yurt içinde yeniden açılışın 3. aşamasında korona sertifikasını kullanacağız ve bunun nasıl 
yapılacağına önümüzdeki hafta geri dönüş yapacağız, diye devam ediyor Solberg. 
 
Korona sertifikasının kullanımı, enfeksiyon ve aşılama düzeyi artık kısıtlamaya gerek 
kalmadığını gösterdiğinde sona erecektir. Korona sertifikası Norveç'te kalıcı bir şekilde veya 
uzun süre kullanılmayacaktır. Yasal düzenlemelerin altı aydan fazla geçerli olmaması 
önerilmiştir. 
 
Kişisel verilerin korunması 
Korona sertifikasının iki farklı görünüşü vardır: yurt içinde çoğu durumlarda kullanımı için 
tasarlanan, basitleştirilmiş bir görünümün yanı sıra, çoğunlukla AB ve AEA bölgesinde sınır 
geçişi için kullanılacak genişletilmiş bir versiyonu da mevcuttur. Korona sertifikasının 
doğrulanabilen QR kodları vardır. 
 
Korona sertifikasının iki farklı görünüşü olmasının nedeni, kişisel verilerin korunması ilkesidir. 
Kullanıcılar bu şekilde gereğinden fazla bilgi vermek zorunda kalmayacaklar. Yurt içinde 
kullanıldığı zaman korona sertifikasının geçerli olduğu bilgisi dışında daha fazla bilgi 
gösterilmesi, sadece nadiren gerekli olacaktır. 
 
Avrupa Birliği’nin ortak çözümü muhtemelen Temmuz ayı başında hazır olacaktır. 
 
- Ancak polis, şimdiden, 11 Haziran Cuma günü saat 15.00 itibariyle, sınır kapılarında 
Norveç'te düzenlenen korona sertifikasını kontrol etmeye başlayacaktır. Bu, ithal enfeksiyon 
riskini azaltacaktır, diyor Adalet Bakanı Monica Mæland. 
 
Korona sertifikasına helsenorge.no'dan erişilerek bir cep telefonuna indirmek veya çıktısını 
almak mümkündür. 
 
Genişletilmiş bir AB versiyonu 



- AB, sınır geçişlerine ilişkin daha fazla bilgiler verilmesini zorunlu kılmıştır ve bu nedenle aşı, 
test ve hastalık geçirme kategorilerini birbirinden ayırabilme ihtiyacı oluşmuştur. Örneğin, 
aşının adını, aşı dozu sayısını ve aşılama tarihini göstermek gerekli olacaktır. Bu nedenle, 
korona sertifikasının bu tür kullanımlarını hedefleyen genişletilmiş bir versiyonunu da 
geliştiriyoruz, diyor Sağlık ve Bakım Hizmetleri Bakanı Bent Høie. 
 
Hükûmetin tüm ülkelere kesinlikle gerekli olmayan seyahatler yapılmasından kaçınılması 
tavsiyesi hâlâ devam ediyor. Bu seyahat tavsiyesi 1 Temmuz'a kadar geçerlidir ve bu tarihten 
önce tekrar gözden geçirilecektir. Seyahat etmeyi seçenler, gidecekleri ülkede geçerli olan 
karantina ve enfeksiyon kontrolü kuralları konusunda kendileri bilgi edinmelidirler. Bu kurallar 
farklı ülkelerde farklı olabilir. 
 
Ücretsiz test 
Korona sertifikası için temel alınan prensip, korona testi yaptırmanın aşılanmış olma ve 
Covid-19 hastalığı geçirmiş olma bilgileriyle eşit olduğudur. 
 
Ancak test sonuçları yalnızca anlık bir sonuç verir ve tüm bağlamlarda korumalı olmakla eşit 
sayılamaz. Örneğin, test yaptırmak, giriş karantinasından muafiyet sağlamayacaktır. 
 
- Korona sertifikasının kullanımı, testlere iyi bir erişim sağlanmasını gerektirecektir. Bu 
nedenle, özel aktörlerin gerçekleştirdiği testler için devlet finansmanı sağlayan bir sistem 
geliştireceğiz. Hızlı antijen testleri kullanılacaktır ve sonuçları, korona sertifikasında 
görünebilmesi için Bulaşıcı Hastalıklar Bildirim Sistemi’ne (MSIS) kaydedilecektir. Test 
yaptırmak, herkes için ücretsiz olacaktır, diyor Høie. 
 
Özel aktörlerin geri ödeme sisteminden yararlanabilmeleri için karşılamaları gereken birtakım 
şartlar belirlenecektir. Örneğin, test sonuçlarının MSIS’e kaydedilmesi gerekmektedir. Şartları 
yerine getiren özel aktörlere, her test için belli bir ücret iade edilecektir. Bu sistem, yeniden 
açılmanın 3. aşamasından itibaren hazır ve çalışır durumda olacaktır. 
 
 
 
 
 
 
 
 


