
Szczepienia krzyżowe i podróże 
 
Szczepienia są sposobem na wyjście z pandemii, a druga dawka 
skutecznie chroni zarówno przed poważnym przebiegiem 
choroby, jak i zakażeniem. Norwegia będzie nadal zamiennie 
stosować dwie szczepionki typu mRNA, żeby jak najszybciej w 
pełni zaszczepić jak najwięcej osób. 
 
- Pomimo tego, że niektóre kraje nie uznają za w pełni zaszczepione osób, które 

przyjęły różne szczepionki w ramach pierwszej i drugiej dawki, istotne jest, żeby 

jak najwięcej osób skorzystało z przyjęcia drugiej dawki, niezależnie od tego, jaka 

szczepionka zostanie im zaproponowana. Dopiero po drugiej dawce będziesz 

odpowiednio chroniony przed poważnym przebiegiem choroby oraz zarażaniem 

innych. Nic nam nie wiadomo, żeby norwescy podróżni mieli jakieś problemy z 

powodu szczepień krzyżowych – oznajmił minister zdrowia i opieki Bent Høie. 
 

W opinii Norweskiego Instytutu Zdrowia Publicznego, łączenie szczepionek daje 

równie dobrą ochronę i nie prowadzi do podwyższonego ryzyka wystąpienia 

poważnych skutków ubocznych.  Przynajmniej 15 krajów unijnych stosuje 

szczepienia krzyżowe i UE zaleca, aby osoby zaszczepione krzyżowo na podstawie 

krajowych strategii szczepień były uznawane za osoby w pełni zaszczepione. Poza 

tym, Kanada stosuje szczepienia krzyżowe na dużą skalę tymi samymi 

szczepionkami co Norwegia. 
 

Zgodnie z wewnętrznym standardem stosowanym na terenie UE/EOG, paszport 

szczepionkowy daje przy wjeździe do innych krajów unijnych status osoby w pełni 

zaszczepionej po dwóch tygodniach od przyjęcia ostatniej dawki szczepionki. Na 

zaświadczeniu koronawirusowym widać tylko ostatnią dawkę. 

W Niemczech ostatnio zmieniono zasady i teraz uznaje się osoby zaszczepione 

krzyżowo preparatami od Pfizera i Moderny jako osoby w pełni zaszczepione do 

celów podróżnych. 
 

https://www.fhi.no/en/news/2021/vaccines-from-biontech--pfizer-and-moderna-can-be-combined/


Wielka Brytania i USA na razie wymagają, aby osoba była zaszczepiona tą samą 

szczepionką, żeby uznać ją za osobę w pełni zaszczepioną. Wielka Brytania 

zaklasyfikowała Norwegię jako kraj zielony i nie wymaga kwarantanny dla 

podróżnych z Norwegii. Obowiązuje to niezależnie od statusu szczepienia. 
 

- Prowadzimy na ten temat rozmowy z UE i Wielką Brytanią. Nie będziemy 

zmieniać naszej praktyki szczepienia zarówno Pfizerem jak i Moderną -  

poinformował Høie. 
 

USA na razie zamknęła swoje granice dla obywateli norweskich odbywających 

zwykłe podróże. 

Każdy kraj może dowolnie wprowadzać działania i restrykcje mające na celu 

powstrzymania dalszej transmisji zakażeń. Zasady wjazdu do różnych krajów 

nierzadko będą się różnić i mogą się zmieniać bez uprzedzenia, ze względu na 

nieprzewidywalną sytuację epidemiologiczną. Każdy podróżny musi się upewnić,, 

że dokładnie zapoznał się z zasadami obowiązującymi w kraju, do którego 

planuje jechać. 
 

Norweskie Ministerstwo spraw zagranicznych odradza wszelkie podróże 

zagraniczne, które nie są bezwzględnie konieczne, za wyjątkiem podróży do 

krajów należących do UE/EOG, do Szwajcarii i Wielkiej Brytanii oraz krajów na 

unijnej liście krajów trzecich, które Norweski Instytut Zdrowia Publicznego (FHI) 

uznaje za bezpieczne.  Te kraje oznaczone są jako fioletowe. 
 
Kwarantanna wjazdowa i zasady przyjazdu do Norwegii - FHI 
 

Zalecenia dotyczące podróży były niedawno zmieniane i obowiązują do 1 

października. 
 

https://www.fhi.no/en/op/novel-coronavirus-facts-advice/facts-and-general-advice/entry-quarantine-travel-covid19/
https://www.fhi.no/en/op/novel-coronavirus-facts-advice/facts-and-general-advice/entry-quarantine-travel-covid19/
https://www.regjeringen.no/en/aktuelt/advice_extended2/id2869138/
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