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

 
به  . برای دریافت معلومات جدیدکندمیتغییر عت وضعیت کرونا به سردر مورد  معلومات

به صفحه   ،توصیه ها و مقررات در مورد ویروس کرونا برای .شودمراجعه   Koronasituasjonenصفحه 

norge.noHelse  گرددمراجعه . 

 
کارت قابل تائید   دارنده گان . می شود  اتحادیه اروپا کارت واکسین کرونا سیستم امل ش  ماه جون، ناروی ۲۴شبنه  جاز روز پن

  . شوندتوانند وارد ناروی   ، می اشندب  شفا یافتهبیماری کرونا   ازدر شش ماه گذشته   هم و یا  باشند   واکسین شده کاملا  که  کرونا
  کشور های اروپایی متصل بهماه جون،  ۱تاریخ از  ، آزمایش کرونا و راجستر ورود معاف می باشند.  کره از قرنطینافراد متذ

تائید کنند.  کارت واکسین کرونا ناروی را در سرحدات خود  اتحادیه اروپا می توانند سیستم  

  روز پنجشبنه  ما ازکشور های اروپایی،  میانؤثر همکاری خوب و مه اساس گوید: ب وزیر صحت عامه و خدمات مراقبتی می 

بیماری  از واکسین شده و افرادی که  اشخاص کاملا کارت مذکور برای  یک سیستم برای کارت واکسین کرونا خواهیم داشت.

. است  ز اهمیتئ حا. این امر برای افراد و صنعت سیاحتی ناروی مهیا می سازد را تسهیلت سفر ، شفا یافته باشندکرونا   

سرحدات ناروی  استفاده از کارت واکسین کرونا در   

را از طریق یک   مصؤنیت خود و بتوانند  کامأل واکسین شده و افرادی که در شش ماه آخر به بیماری کرونا مبتل شده باشند افراد

کنند، از قرنطین، آزمایش قبل از ورود، آزمایش در   ثابت، باشد وصل که به سیستم اتحادیه اروپا  کارت قابل تائید واکسین کرونا

، بدون در نظرداشت این که افراد متذکره از کدام کشور به ناروی مسافرت  می باشندگام ورود معاف و ثبت نام در هن   اتسرحد

.دمی کنن   

ماه جون، ناروی می تواند کارت های واکسین کرونا کشور های عضو اتحادیه اروپا و کشور های همکاری   ۲۴تاریخ از 

معلومات  در صفحه ذیل باشند.  شده اقتصادی اروپا را تائید کند، به شرط این که کشور های متذکره به سیستم اتحادیه اروپا وصل 

مشاهده کرده می توانید:  ادر می کننددر مورد کشور های اروپایی که کارت واکسین کرونا را ص  را بیشتر  

 reopen.europa.eu 

 و صفحه انترنتی کارت واکسین کرونا اتحادیه اروپا 

 

ا کشور ه سایر استفاده از کارت واکسین کرونا در   

کشور های   سایرتاریخ  این آغاز می شود. بعد ازماه جوالی  ۱از تاریخ   پاکرونا اتحادیه ارواستفاده از کارت های واکسین 

خواهند شد و این کشور ها می    وصل( به سیستم اتحادیه اروپا  EØSاتحادیه اروپا و کشور های عضو همکاری اقتصادی اروپا )

می  ، یونان و کرواتیا از جمله این کشور ها هسپانیه، ایتالیا  توانند کارت واکسین کرونا ناروی را در سرحدات خود تائید کنند.

 .دن باش

تدابیر و اقدامات   ،، آزمایش گوید: کسانی که سفر را انتخاب می کنند باید خود را با مقررات و قوانین قرنطینبنت هویه می 

 .دن می باش متفاوتمقرارت وقایوی بین کشور ها  زیرا  ،وقایوی کشوری که به آن مسافرت می کنند آشنا سازند

برای معلومات بیشتر در مورد مقررات وضع شده در کشور های مختلف اتحادیه اروپا و کشور های عضو همکاری اقتصادی  

 کنید: اروپا به صفحه انترنتی ذیل مراجعه 

reopen.europa.eu. 

https://www.regjeringen.no/start/CMS/Content/no/tema/Koronasituasjonen,,2692388/?epieditmode=True
https://www.helsenorge.no/koronavirus/
https://reopen.europa.eu/en
https://reopen.europa.eu/en


می   EU/EØS انشانی شده ب  . این کارتمی کند رتغیی  کارت کرونا که باید در سرحدات نشان داده شود شکل   نماه جو ۲۴از 

 . باشد

 کرده می توانید. مشاهده helsenorge.noکارت واکسین کرونا خویش را در  

 

 اشخاصی که از کارت الیکترونیکی استفاده نمیکنند 

یک راه   کرده نمیتوانند بریت( استفاده ت ی پیوتر، تیلفون موبایل و تابلیت )ن از کام اکنون ما برای کسانی کهبنت هویه می افزاید: 

گرفته و کارت واکسین کرونا را از  از فردا با تیلفون اطلعاتی کرونا تماس  سر  این افراد می توانند .نموده ایمحل را جستجو 

و یا    ندن استفاده ک helsenorge.noدر   از سیستم دیجیتال  توصیه ما این است که افراد بیشترولی  ،پست دریافت کنندطریق 

 . گیرندکارت خود را ب ی کاپ 

کارت واکسین کرونا به   .پرشون نومر( را ارائه کنیدمینات اجتماعی )أشماره ت  شما باید ،گام تماس با تیلفون اطلعات/هیلفوهن 

و    مینات اجتماعی )پرشون نومر(أت اگر در خارج از کشور زنده گی می کنید و شماره  . شد ما ارسال خواهدشآدرس راجستر شده 

نداشته باشید،   helsenorge.noئید شده دست رسی به  گر تاطریقه دی از   هم و یا bankIDدارید ولی از طریق  Dشماره یا 

، به شرط این که آدرس شما  نند، استفاده نماییدالیکترونیکی استفاده نمیک ارت کمی توانید از راه حل موجود برای اشخاصی که از 

   ثبت و راجستر باشد. ناروی در خارج در دفتر ثبت احوال نفوس

  مدت کارت واکسین کرونا را در ممکن است . نماییدرا دریافت از طریق پست آن  یدمی توان  ،اگر کارت قابل اعتبار داشته باشید

ا تقریب  ا تاریخ اعتبار . لطفمی باشدروز قابل اعتبار  ۹۰ برای مدت   صدور خکرونا از تاری کارت واکسین . دریافت کنیدیک هفته  ا ا

 کارت را فراموش نکنید.

 

گیرید: با تیلفون اطلعات تماس ب   

( بعد از ظهر ۱۵:۳۰و نیم ) ۳صبح الی   ۸ دوشنبه الی جمعه: از ساعتاز روز   

۸۱۵۵۵۰۱۵از داخل ناروی:   

۲۱۸۹۸۰۴۲۷۰۰۴از خارج:   

: واکسین کرونا در موارد ذیل قابل استفاده می باشد کارت   

به   وصل شده هنگام مسافرت به کشور های واکسین، شفایافتن از بیماری کرونا و تست منفی   تزریقبرای مستند ساختن  •

 پا سیستم اتحادیه ارو

گام ورود به ناروی )به شرط این که: شما  از قرنطین، تست قبل از ورود، تست و ثبت نام در سرحدات هن  معافیت  برای •

 مبتل شده باشید(  ۱۹-بیماری کووید  به کاملا واکسین شده باشید و یا هم در شش ماه آخر 

 گ برای اشتراک در مراسم بزر •

: شما باید مصؤن باشید. شما زمانی مصؤن محسوب می  باشد )شرایط  الزم کارت واکسین کرونا سفر های بحری که در  •

  دریافت کرده باشید و یا هم در شش ماه آخر یک دوز واکسین را هفته قبل  ۱۵الی  ۳  ، واکسین شده باشیدملا شوید که کا

 مبتل شده باشید(.  ۱۹-یدبه بیماری کوو

https://www.helsenorge.no/koronasertifikat/

