
ج از خار در های تزریق شده ثبت و راجستر واکسین

   SYSVAK ستم ملیدر سی  کشور
 

 از کشور تزریق شده در خارج  واکسین هایو راجستر ثبت   برای SYSVAKدر سیستم   اکنون

د و  نپا تائید شده باشۀ ادویه اروواکسین ها توسط ادار اینکه  یبه شرط، اجازه  داده می شود

در ناروی  ( d-nummerو یا شماره دی ) تولد شخصی واکسین شده دارای شماره  شخص

 .باشد

 
دریافت کرده  از افرادی که واکسین کرونا را در خارج  عده یی زیادیگوید: وزیر صحت عامه و خدمات مراقبتی می 

بنا بر این،  کنند. را ثبت نموده و کارت سبز واکسین کرونا را دریافت کرهذتمواکسین های اکنون می توانند  ،باشند

شوند.می و یا هم برای مدت کوتاه قرنطین  می شوند افراد متذکزه از قرنطین ورود معاف  

 

معاف  قرنطین ورود، از  واکسین شده باشدکاملا  (EMA) پاادارۀ ادویه ارو تائید شده با واکسین های یک شخصاگر 

مدت  یک  از کشور برای ثبت و راجستر واکسین های تزریق شده در خارج و طزرالعمل ایجاد یک سیستم .گرددمی 

 گرفته است. زمان را در بر 

ند و به این ترتیب را مشخص ک از کشور اکنون این سیستم ایجاد شده است تا واکسین های تزریق شده در خارج

برنامه واکسیناسیون ناروی مهم  این امر برای  .ندنکتفکیک ن واکسین ها واکسین های تزریق شده در ناروی را از ای

، مهم است که انستیتوت صحت عامه معلومات و ارقام درست در مورد تعداد اشخاص واکسین شده  بر علوهمی باشد. 

داشته باشد.   را تفاده شدهسو دوز های ا  

ناروی معاینه الیکترونیکی قبل از ورود به   

مرکز خدمات صحی شاروالی و یا  با داکتر معالج،  ،از کشور شده در خارج زریقئید و تصدیق واکسین های تبرای تا

.گیریدمراکز خدمات صحی خصوصی در ناروی تماس ب  

اسناد ارائه شده  باید از طریق الیکترونیکی/کنفرانس ویدیویی انجام شود تا داکتر بتواند ارزیابی نماید که ایا معاینه این 

 می تواند تائید شود و یا خیر.

 تر شود.سگانه نیز ثبت و راجنال جداردر یک ژو SYSVAKتمام واکسین ها باید علوه بر ثبت در سیستم 



،  واکسین های تزریق شده در خارج را ثبت و راجستر می کنندکارمندان صحی ای که  بنت هویه می گوید: مهم است

رهنمود در  یک چنین. می باشدقابل اعتبار  ومات ارائه شدهمعل مئین باشند کهتا حد امکان مطها تا آن  شوندرهنمایی 

 موجود است. ( FHI) عامه صفحات انترنتی انستیتوت صحت

 

  باید از طرف خود شخص پرداخته شود. ،از کشور معاینه برای راجستر واکسین های تزریق شده در خارجمصارف 

 ، شخص مذکور مکلف به پرداخت مبلغ کاملمعاینه مذکور از طرف داکتر معالح صورت میگیرداگر 

(egenandel) می باشد. 

 

 ( EMAتنها واکسین های تائید شده توسط اداره ادویه اروپا )

انستیتوت صحت عامه توصیه می کند که فقط واکسین های تائید شده از طرف اداره ادویه اروپا می تواند در سیستم 

SYSVAK ما معلومات  باشد، بدون با در نظرداشت این که واکسین ها در کدام قست جهان تزریق شده گردد ثبت .

را داریم. تمام   ز طرف اداره ادویه اروپاواکسین های تائید شده ا ثریتؤو م بودن ئینمطمدر مورد کیفیت،  کافی

( تائید شده باشد. برای ثبت آنعده واکسین  EMAواکسین های مورد استفاده در ناروی باید از طرف اداره ادویه اروپا )

اا بررسی صورت خواهد گرفت که ایا این واکسین ها  بعد ،( تائید نشده باشندEMAهایی که از طرف اداره ادویه اروپا )

 .و یا خیر ثبت شوند SYSVAKستم در سی

، یعنی شما نمیتوانید کارت   این واکسین ها باعث معافیت از قرنطین ورود و یا کاهش در مدت قرنطین نمیشوندفعلا 

 . نماییدسبز واکسین کرونا را دریافت 

منتشر از کشور برای ثبت و راجستر واکسین های تزریق شده در خارج را ا ( رهنمود هFHIانستیتوت صحت عامه )

 Les mer på FHI.noمی کند. معلومات بیشتر در 

 

https://www.fhi.no/hn/helseregistre-og-registre/sysvak/melde-til-sysvak/#etterregistrering-av-koronavaksiner

