
Çapraz aşılama ve seyahat 
 
Aşılama pandemiden çıkış yoludur, ve ikinci doz hem ciddi 
hastalıklara hem de enfeksiyona karşı iyi koruma sağlar. Norveç, 
mümkün olduğu kadar çok kişinin mümkün olan en kısa sürede 
tam aşılı olması için iki mRNA aşısını dönüşümlü olarak 
kullanmaya devam edecektir.  

 
– Bazı ülkeler şimdilik 1. ve 2. aşı dozunu farklı aşılarla olan kişileri tam aşılı olarak 
kabul etmese de, hangi aşının sunulduğuna bakılmaksızın mümkün olduğunca 
çok sayıda kişinin 2. dozu da kabul etmesi önemlidir. Ancak ikinci dozdan sonra 
hem ciddi şekilde hastalanmaya hem de başkalarını enfekte etmeye karşı iyi bir 
korumanız olur. Seyahat eden Norveçlilerin çapraz aşılama nedeniyle zorluklarla 
karşılaştığına dair bir bilgimiz yok, diyor Sağlık ve Bakım Hizmetleri Bakanı Bent 
Høie. 
 
Halk Sağlığı Enstitüsü'nün değerlendirmesi, aşıların kombine edilmesinin aynı 
derecede iyi koruma sağladığı ve ciddi yan etkiler açısından daha fazla risk 
oluşturmadığı yönündedir. En az 15 AB ülkesi çapraz aşılamayı uygulamıştır ve 
AB, ulusal aşılama stratejileri temelinde farklı aşılarla aşılanmış kişilerin tam aşılı 
olarak kabul edilmesini tavsiye etmektedir. Ayrıca Kanada, Norveç’teki aynı 
aşılarla geniş çapta çapraz aşılama yapmıştır.  
 
AB/AEA bölgesinin bölge içindeki standart uygulaması, son aşı dozundan iki hafta 
sonra aşı sertifikasının diğer AB ülkelerine girişlerde tam aşılı statüsü vermesidir. 
Korona sertifikasında yalnızca son doz gösterilir.  
Almanya kısa süre önce kurallarını değiştirmiş olup artık Pfizer ve Moderna ile 
çapraz aşılama şeklinde aşılanmış kişileri seyahatler için tam aşılı olarak kabul 
etmektedir.  
 
Birleşik Krallık ve Amerika Birleşik Devletleri ise şimdilik tam aşılı sayılmak için 
aynı aşı ile aşılanmış olmanızı şart koşmaktadır. Birleşik Krallık, Norveç'i yeşil 

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


olarak sınıflandırmış olup buradan gelen yolcular için herhangi bir karantina şartı 
bulundurmamaktadır. Bu, aşı durumundan bağımsız olarak geçerlidir.  
 
–  Bu konuda AB ve Birleşik Krallık ile diyalog halindeyiz. Hem Pfizer hem de 
Moderna kullanarak yapılan aşılama uygulamamızı değiştirmek istemiyoruz, 
diyor Høie. 
 
ABD, Norveç vatandaşlarının ülkeye normal seyahatler bağlamındaki girişlerine 
şimdilik kapalıdır. 
Her ülke, bulaşın artmasını önlemeye çalışmak için önlemler ve kısıtlamalar 
getirmekte özgürdür. Farklı ülkelerin giriş kuralları çoğu kez farklılk gösterir ve 
öngörülemeyen salgın durumu nedeniyle kısa sürede değişebilir. Bu nedenle 
seyahate çıkacak olan her bireyin, seyahat etmeyi planladığı ülkede neyin geçerli 
olduğunu bildiğinden emin olması gerekir.  
 
Dışişleri Bakanlığı, AB / AEA, İsviçre ve Birleşik Krallık'taki ülkeler ile AB'nin üçüncü 
ülkeler listesinde yer alıp FHI tarafından güvenli kabul edilen ülkeler (bunlar mor 
renk koduna sahip ülkelerdir) dışındaki ülkelere, çok gerekli olmayan tüm yurt 
dışı seyahatlerinden kaçınılmasını tavsiye etmektedir.  
 
Giriş karantinası ve Norveç'e girişlerde geçerli kurallar – FHI  
 
Seyahat tavsiyesi kısa süre önce değiştirilmiştir ve 1 Ekim'e kadar geçerlidir.  
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