
 للحاصلین علیھا في الخارج سجیل لقاحات الكورونات
   SYSVAK في السجل الوطني للقاحاتوإدراجھا 

 
التي تم الحصول علیھا خارج البالد في السجل الوطني   لقاحات الكورونا إدراجب  یُسمح اآلن

للقاحات بشرط أن یكون اللقاح معتمًدا من قبل وكالة األدویة األوروبیة وأن یمتلك الشخص 
   . Dالمطعم رقًما وطنیًا نرویجیًا أو رقًما تعریفیًا مؤقتًا ما یسمي برقم 

 
دید من األشخاص الذین حصلوا على لقاح الكورونا خارج قال وزیر الصحة وخدمات الرعایة، بنت ھوي "سیتمكن الع

صحي عند دخول النرویج أو  البالد من تسجیل اللقاح والحصول على شھادة كورونا خضراء وبالتالي اإلعفاء من الحجر ال

 تقصیر مدة الحجر". 

 

)، فستحصل على إعفاء من  EMAوكالة األدویة األوروبیة ( قبل من أحد اللقاحات المعتمدةا بشكل كامل بإذا كنت مطعمً 

 الحجر الصحي عند دخول النرویج.  

اللقاحات التي تم الحصول علیھا في الخارج ووضع ضوابط  دراجالوطني إل  في السجللحفظ البیانات متغیر إن إعداد 

 لعملیة التسجیل استغرق بعض الوقت. 

 

وبالتالي  اللقاحات تم تلقیھا في الخارج إلى أن سجلاإلشارة في ال طریقة تتطلب ضرورةبالمتغیر لقد انتھینا اآلن من إعداد  

متابعة البرنامج الوطني للتطعیم ضد فیروس   إطار  مھمة في عن اللقاحات المأخوذة في النرویج وھي مسألة  مییزھایمكن ت

صحیحة عن عدد   كورونا في النرویج. عالوة على أنھ من المھم أن یكون لدى المعھد الوطني للصحة العامة بیانات 

 النرویجیین المطعمین وعدد جرعات اللقاح المستخدمة في النرویج.  

 

 إلى النرویج استشارة طبیة إلكترونیة قبل الوصول 
الخاص أو الخدمات الصحیة   طبیبكعلیك طلب استشارة طبیة لدى  جبی تسجیل قبل السفر إلى النرویج.الیمكن إجراء 

 البلدیة أو خدمة صحیة خاصة في النرویج لتوثیق الحصول على التطعیم في الخارج.  

 

وینبغي أن تكون االستشارة إلیكترونیة / استشارة عبر الفیدیو حیث یتسنى للطبیب االطالع على وثائق التطعیم المتاحة 

 وإجراء تقدیراتھ حول إمكانیة قبول ھذا التوثیق من عدمھ.  

 

 الوطني للقاحات. جمیع اللقاحات في سجل خاص باإلضافة إلى التسجیل في النظام  أیضا إدراجیجب 

 



بع وزیر الصحة "من المھم أن یحصل الموظفون الصحیون الذین سیقومون بتسجیل اللقاحات من الخارج على إرشادات  تا

على صفحات اإلنترنت الخاصة   اآلن . وھذه اإلرشادات متوفرةوا واثقین من صحة المعلومات قدر اإلمكانجیدة حتى یكون

 . " بالمعھد الوطني للصحة العامة

 

الخارج. إذا أُجریت  التي تم الحصول علیھا في ریض تكلفة االستشارة الخاصة بتسجیل اللقاحات یتعین أن یدفع الم

ال   الحكومیة ستحقاقاتالخاص، فیتعین على المریض دفع حصة المستخدم كاملة ألن میزانیة اال الطبیباالستشارة لدى 

 .  ھذه النفقاتتغطي 

 

 األدویة األوروبیة اللقاحات المعتمدة من وكالة  فقط إدراجیتم 
اللقاحات المعتمدة من وكالة األدویة األوروبیة في النظام   إدراجیوصى المعھد الوطني للصحة العامة بأنھ یمكن فقط 

حول جودة  لوماتالوطني لتسجیل اللقاحات وھذا بغض النظر عن البلد الذي حصل فیھا المرء على اللقاح. نمتلك مع

من   اعتماًداویج جمیع اللقاحات المستخدمة في النر تتطلبوسالمة وفعالیة اللقاحات المعتمدة من وكالة األدویة األوروبیة و

اعتمادھا من قبل وكالة األدویة األوروبیة، فقد نقوم في وقت قبل وكالة األدویة األوروبیة. أما بالنسبة للقاحات التي لم یتم 

 ھا في النظام الوطني لتسجیل اللقاحات.  إدراجالحق بالنظر في إمكانیة السماح ب

شكل إعفاء من الحجر الصحي عند دخول البالد أو تقصیر مدة  فيالحالي أي حقوق  في الوقتال تمنح ھذه اللقاحات 

 الحجر وال تعطي شھادة كورونا خضراء.  

 

 .FHI.noاقرأ المزید على موقع ضوابط وإرشادات المعھد الوطني للصحة العامة حول تسجیل اللقاحات من الخارج. 
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