
الخاص  انضمام النرویج إلى نموذج شھادات الكورونا 
 باالتحاد األوروبي

 
المعلومات قدیمة وغیر  بعض  فقد تكون ولذلك، الكورونا بشكل سریع ول فیروستتغیر المعلومات ح

 محدثة. 
لمعرفة آخر المستجدات التي تقدمھا   Koronasituasjonenاطلع على منصة تطورات الكورونا 

   لإللمام بالنصائح والقواعد الخاصة بفیروس الكورونا. Helsenorge.noتصفح    یمكنك أیضاالحكومة أو 
 

نموذج شھادات الكورونا  یونیو / حزیران جزًء من   24النرویج اعتباًرا من یوم الخمیس الموافق  أصبحت 
ن من الكورونا في  فیبشكل كامل والمتعا   ینالمطعم یترتب على ھذا األمر أناالتحاد األوروبي. وب الخاص 

 متطلبات  من عفاؤھمإ كذلك تموی   ،شھادة كورونا صالحة دخول النرویج ن حاملياألشھر الستة األخیرة م
 سیكون بإمكان ،وبدًء من األول من یولیو / تموزالحجر الصحي وإجراء االختبار والتسجیل قبل الدخول. 

الدول األوروبیة المنضمة إلى نموذج شھادة الكورونا الخاص باالتحاد األوروبي التحقق من شھادة  
 الكورونا النرویجیة على حدودھا.  

سیكون لدینا بدًء   ،بفضل التعاون البناء والفعال على المستوى األوروبيوخدمات الرعایة، بنت ھوي "قال وزیر الصحة 
الخمیس نموذج لشھادة الكورونا سیُسھل بشكل كبیر السفر بالنسبة لألشخاص المحصنین والمتعافین من الكورونا.   ادً من غ

   في قطاع السیاحة في النرویج".  تشركاسواء بالنسبة لألفراد أو ال ،ولھذا األمر أھمیة كبیرة

 استخدام شھادة الكورونا عند دخول النرویج  

األشھر الستة األخیرة،  فيسیكون بإمكان األشخاص الذین تم تطعیمھم بشكل كامل أو الذین تعافوا من مرض الكورونا 
، قابلة للتحقق من صحة بیاناتھانموذج االتحاد األوروبي وب  تم ربطھاویستطیعون توثیق ھذا األمر من خالل شھادة كورونا  

بغض النظر عن البلد القادمین منھ. ویتم إعفاؤھم أیضا من الحجر الصحي وإجراء االختبار قبل ذلك و ،دخول النرویج
االختبار على الحدود وكذلك من متطلبات التسجیل قبل دخول البالد.  إجراء من الوصول و  

من شھادات الكورونا الصادرة من الدول األخرى األعضاء في   قیونیو / حزیران من التحق 24ستتمكن النرویج اعتباًرا من 
بنموذج االتحاد األوروبي.  قد تم ربطھا كانت تلك الشھادات  إذا االتحاد األوروبي ومن المنطقة االقتصادیة األوروبیة

 للحصول على مزید من المعلومات، اطلع على قائمة بأسماء الدول التي تصدر شھادة االتحاد األوروبي للكورونا على
 (europe.eu)  EU open-Re صفحة االتحاد األوروبي الخاصة بشھادة الكوروناو.  
 

 استخدام شھادة الكورونا في دول أخرى 
وحینھا ستكون معظم دول االتحاد األوروبي /  ،تموز / األول من یولیو في للكوروناشھادة االتحاد األوروبي ب ینطلق العمل

المنطقة االقتصادیة األوروبیة قد انضمت إلى نموذج االتحاد األوروبي وستكون قادرة على التحقق من شھادة الكورونا  
، ومن بین ھذه الدول ھي إسبانیا وإیطالیا والیونان وكرواتیا.  النرویجیة على حدودھا  

 
ى كل من یقرر السفر االطالع على قواعد الحجر الصحي ومتطلبات إجراء االختبار  وواصل وزیر الصحة "یتعین عل

.  "ومكافحة العدوى في البلد الذي سیسافرون إلیھ. فقد تختلف األمور من بلد إلى أخرى   
 

یمكنك االطالع على نظرة عامة حول ما ھي القواعد المعمول بھا في دول االتحاد األوروبي والمنطقة االقتصادیة  
 .  reopen.europa.eu بیة على ھذا الموقعواألور

 



  ،على الحدود تم إبرازھاالتي ی النرویجیة یونیو / حزیران شكل صفحة التحقق في شھادة الكورونا 24سیتغیر بدًء من تاریخ 
 عالمة االتحاد األوروبي / المنطقة االقتصادیة األوروبیة.  ستظھرحیث 

 
 . helsenorge.noاطلع على شھادة الكورونا الخاصة بك على 

 
 المستخدمون غیر الرقمیین 

الحاسوب أو الحاسوب  استخدام إمكانھمانتھینا اآلن من إعداد نموذج من شھادة الكورونا لمن لیس ب " تابع وزیر الصحة
ھاتف معلومات  االتصال ب یونیو / حزیران 24الموافق  الخمیس وما من ی. تستطیع ھذه الفئة اعتبارً اللوحي أو الھاتف الجوال

نرید أن یستخدم أكبر عدد ممكن من المواطنین اإلصدار   في نفس الوقت الكورونا وطلب إرسال الشھادة عبر البرید. ولكننا
 وطباعة الشھادة في المنزل عند الضرورة لذلك.   helsenorge.noعلى موقع  المتاح الرقمي

  
ي وسیتم إرسال شھادة الشخص  رقمك)، علیك إعطاء Helfoعند االتصال بھاتف المعلومات / مكتب اقتصادیات الصحة (

ني نرویجي أو رقم تعریفي  إذا كنت تقیم في الخارج ومن حاملي رقم وط  الكورونا إلى عنوانك المسجل لدى السجل المدني.
أي بدیل آخر یسمح لك بتسجیل الدخول على   أو BankID، ولكنك ال تمتلك ھویة تعریفیة بنكیة مؤقت

helsenorge.no  یمكنك استخدام النظام الخاص بالمستخدمین غیر الرقمیین شریطة أن یكون عنوانك بالخارج مسجل ،

    لدى السجل المدني.
وذلك على   ،قد یمر حوالي أسبوع قبل استالمك للرسالة لدیك شھادة كورونا صالحة، سیتم إرسالھا لك بالبرید. و تإذا كان

 یوًما من تاریخ طباعتھا.   90علیك االنتباه إلى أن مدة صالحیة الشھادة ھي . یتعین حسب أوقات توصیل البرید
 

 بھاتف معلومات الكورونا:  لالتصال
 08.00 – 15.30الجمعة:  –االثنین 

  81555015من النرویج: 
 + 47 21898042من خارج النرویج: 

 
   :یمكن في الوقت الحالي استخدام شھادة الكورونا في المجاالت التالیة 
 

الدول المنضمة إلى نموذج عند السفر إلى سلبیة اختبار الكورونا توثیق التطعیم أو التعافي من المرض أو  •
 االتحاد األوروبي. 

أو تسجیل الدخول    اإلعفاء من الحجر الصحي وعدم الحاجة إلى إجراء اختبار قبل دخول البالد أو على الحدود •
  في األشھر الستة 19-عند السفر إلى النرویج (الشرط: یجب أن تكون مطعًما بشكل كامل أو تعافیت من الكوفید 

 األخیرة). 
 اركة في فعالیات كبیرة.المش •
المشاركة في الرحالت البحریة الساحلیة على طول الساحل النرویجي مع اشتراط وجود شھادة كورونا  •

 15كامل أو بعد مرور ثالثة أسابیع حتى وتكون محصنا عندما یتم تطعیمك بال. (المتطلبات: التمتع بالحصانة
 الستة األخیرة).   األشھر فيعافیت من الكورونا أسبوًعا منذ تلقیك الجرعة األولى من اللقاح أو ت

 
 


