ناروی در سیستم کارت واکسین کرونا اتحادیه اروپا شامل می شود
 ۲۳ماه جون ۲۰۲۱

معلومات در مورد وضعیت کرونا به سرعت تغییر میکند .برای دریافت معلومات جدید به
صفحه  Koronasituasjonenمراجعه شود .برای توصیه ها و مقررات در مورد ویروس کرونا ،به صفحه
 Helsenorge.noمراجعه گردد.
از روز پنجشبنه  ۲۴ماه جون ،ناروی شامل سیستم کارت واکسین کرونا اتحادیه اروپا می شود .دارنده گان کارت قابل تائید
کرونا که کاملا واکسین شده باشند و یا هم در شش ماه گذشته از بیماری کرونا شفا یافته باشند ،می توانند وارد ناروی شوند.
افراد متذکره از قرنطین ،آزمایش کرونا و راجستر ورود معاف می باشند .از تاریخ  ۱ماه جون ،کشور های اروپایی متصل به
سیستم اتحادیه اروپا می توانند کارت واکسین کرونا ناروی را در سرحدات خود تائید کنند.
وزیر صحت عامه و خدمات مراقبتی می گوید :به اساس همکاری خوب و مؤثر میان کشور های اروپایی ،ما از روز پنجشبنه
یک سیستم برای کارت واکسین کرونا خواهیم داشت .کارت مذکور برای اشخاص کاملا واکسین شده و افرادی که از بیماری
کرونا شفا یافته باشند ،تسهیلت سفر را مهیا می سازد .این امر برای افراد و صنعت سیاحتی ناروی حائز اهمیت است.
استفاده از کارت واکسین کرونا در سرحدات ناروی
افراد کامأل واکسین شده و افرادی که در شش ماه آخر به بیماری کرونا مبتل شده باشند و بتوانند مصؤنیت خود را از طریق یک
کارت قابل تائید واکسین کرونا که به سیستم اتحادیه اروپا وصل باشد ،ثابت کنند ،از قرنطین ،آزمایش قبل از ورود ،آزمایش در
سرحدات و ثبت نام در هنگام ورود معاف می باشند ،بدون در نظرداشت این که افراد متذکره از کدام کشور به ناروی مسافرت
می کنند.
از تاریخ  ۲۴ماه جون ،ناروی می تواند کارت های واکسین کرونا کشور های عضو اتحادیه اروپا و کشور های همکاری
اقتصادی اروپا را تائید کند ،به شرط این که کشور های متذکره به سیستم اتحادیه اروپا وصل شده باشند .در صفحه ذیل معلومات
بیشتر را در مورد کشور های اروپایی که کارت واکسین کرونا را صادر می کنند مشاهده کرده می توانید:

reopen.europa.eu
و صفحه انترنتی کارت واکسین کرونا اتحادیه اروپا

استفاده از کارت واکسین کرونا در سایر کشور ها
استفاده از کارت های واکسین کرونا اتحادیه اروپا از تاریخ  ۱ماه جوالی آغاز می شود .بعد از این تاریخ سایر کشور های
اتحادیه اروپا و کشور های عضو همکاری اقتصادی اروپا ( )EØSبه سیستم اتحادیه اروپا وصل خواهند شد و این کشور ها می
توانند کارت واکسین کرونا ناروی را در سرحدات خود تائید کنند .هسپانیه ،ایتالیا ،یونان و کرواتیا از جمله این کشور ها می
باشند.
بنت هویه می گوید :کسانی که سفر را انتخاب می کنند باید خود را با مقررات و قوانین قرنطین ،آزمایش ،تدابیر و اقدامات
وقایوی کشوری که به آن مسافرت می کنند آشنا سازند ،زیرا مقرارت وقایوی بین کشور ها متفاوت می باشند.
برای معلومات بیشتر در مورد مقررات وضع شده در کشور های مختلف اتحادیه اروپا و کشور های عضو همکاری اقتصادی
اروپا به صفحه انترنتی ذیل مراجعه کنید:
reopen.europa.eu.

از  ۲۴ماه جون شکل کارت کرونا که باید در سرحدات نشان داده شود تغییر می کند .این کارت نشانی شده با  EU/EØSمی
باشد.
کارت واکسین کرونا خویش را در  helsenorge.noمشاهده کرده می توانید.

اشخاصی که از کارت الیکترونیکی استفاده نمیکنند
بنت هویه می افزاید :اکنون ما برای کسانی که از کامپیوتر ،تیلفون موبایل و تابلیت (نیت بریت) استفاده کرده نمیتوانند یک راه
حل را جستجو نموده ایم .این افراد می توانند سر از فردا با تیلفون اطلعاتی کرونا تماس گرفته و کارت واکسین کرونا را از
طریق پست دریافت کنند ،ولی توصیه ما این است که افراد بیشتر از سیستم دیجیتال در  helsenorge.noاستفاده کنند و یا
کاپی کارت خود را بگیرند.
هنگام تماس با تیلفون اطلعات/هیلفو ،باید شما شماره تأمینات اجتماعی (پرشون نومر) را ارائه کنید .کارت واکسین کرونا به
آدرس راجستر شده شما ارسال خواهد شد .اگر در خارج از کشور زنده گی می کنید و شماره تأمینات اجتماعی (پرشون نومر) و
یا شماره  Dدارید ولی از طریق  bankIDو یا هم از طریقه دیگر تائید شده دست رسی به  helsenorge.noنداشته باشید،
می توانید از راه حل موجود برای اشخاصی که از کارت الیکترونیکی استفاده نمیکنند ،استفاده نمایید ،به شرط این که آدرس شما
در خارج در دفتر ثبت احوال نفوس ناروی ثبت و راجستر باشد.
اگر کارت قابل اعتبار داشته باشید ،می توانید از طریق پست آن را دریافت نمایید .ممکن است کارت واکسین کرونا را در مدت
تقریبا ا یک هفته دریافت کنید .کارت واکسین کرونا از تاریخ صدور برای مدت  ۹۰روز قابل اعتبار می باشد .لطفا ا تاریخ اعتبار
کارت را فراموش نکنید.
با تیلفون اطلعات تماس بگیرید:
از روز دوشنبه الی جمعه :از ساعت  ۸صبح الی  ۳و نیم ( )۱۵:۳۰بعد از ظهر
از داخل ناروی۸۱۵۵۵۰۱۵ :
از خارج۰۰۴۷۲۱۸۹۸۰۴۲ :
کارت واکسین کرونا در موارد ذیل قابل استفاده می باشد:
•
•
•
•

برای مستند ساختن تزریق واکسین ،شفایافتن از بیماری کرونا و تست منفی هنگام مسافرت به کشور های وصل شده به
سیستم اتحادیه اروپا
برای معافیت از قرنطین ،تست قبل از ورود ،تست و ثبت نام در سرحدات هنگام ورود به ناروی (به شرط این که :شما
کاملا واکسین شده باشید و یا هم در شش ماه آخر به بیماری کووید ۱۹-مبتل شده باشید)
برای اشتراک در مراسم بزرگ
در سفر های بحری که کارت واکسین کرونا الزم باشد (شرایط :شما باید مصؤن باشید .شما زمانی مصؤن محسوب می
شوید که کاملا واکسین شده باشید ۳ ،الی  ۱۵هفته قبل یک دوز واکسین را دریافت کرده باشید و یا هم در شش ماه آخر
به بیماری کووید ۱۹-مبتل شده باشید).

