
Norwegia będzie częścią rozwiązania UE 
w zakresie zaświadczeń 
koronawirusowych 
 
We wtorek 24 czerwca, Norwegia stanie się częścią rozwiązania UE w zakresie 
zaświadczeń koronawirusowych. Oznacza to, że osoby, które zostały w pełni 
zaszczepione lub przeszły COVID-19 w ciągu ostatnich sześciu miesięcy i 
posiadają ważne zaświadczenie koronawirusowe mogą wjechać do Norwegii. 
Unikną kwarantanny, wymagań dotyczących testowania się oraz rejestracji 
przyjazdu. Od 1 lipca b.r. kraje europejskie, które są włączone do unijnego 
rozwiązania, będą mogły weryfikować norweskie zaświadczenie koronawirusowe 
na swoich granicach. 
 

- Dzięki szybkiej, sprawnej i dobrej współpracy europejskiej, już od czwartku 

mamy rozwiązanie dotyczące zaświadczenia koronawirusowego, które będzie 

mogło znacznie ułatwić podróżowanie osobom w pełni zaszczepionym lub tym, 

które przeszły COVID-19. Będzie to miało duże znaczenie zarówno dla osób 

prywatnych, jak i dla ważnych miejsc pracy w branży turystycznej w Norwegii - 

powiedział minister zdrowia i opieki Bent Høie. 

Korzystanie z zaświadczenia koronawirusowego na 
norweskiej granicy 
Osoby, które zostały w pełni zaszczepione lub przeszły COVID-19 w ciągu 

ostatnich sześciu miesięcy i które mogą to udokumentować za pomocą 

weryfikowalnego zaświadczenia koronawirusowego, które jest powiązane z 

rozwiązaniem UE, będą mogły swobodnie podróżować do Norwegii niezależnie 

od tego, z jakiego kraju przyjadą. Zostają zwolnieni z kwarantanny, testu przed 

przyjazdem, testu na granicy oraz wymagania rejestracji przy wjeździe. 

Od dnia 24 czerwca Norwegia będzie mogła weryfikować zaświadczenia 

koronawirusowe z innych krajów UE/EOG, jeśli są one powiązane z rozwiązaniem 

UE. Aby uzyskać więcej informacji, sprawdź listę krajów, które wystawiają unijny 



certyfikat koronawirusowy pod odnośnikiem Re-open EU (europa.eu) oraz Stronę 

internetową UE dotyczącą zaświadczeń koronawirusowych. 

Korzystanie z zaświadczenia koronawirusowego w 
innych krajach 
Dnia 1 lipca wchodzą w życie unijne zaświadczenia koronawirusowe. Większość 

krajów UE/EOG zostanie wtedy podłączona do rozwiązania UE i będzie mogła 

zweryfikować norweskie zaświadczenie koronawirusowe na granicy. Dotyczyć to 

będzie m.in. Hiszpanii, Włoch, Grecji i Chorwacji. 

- Osoby, które zdecydują się na podróż, muszą zapoznać się z zasadami 

kwarantanny, wymaganiami dotyczącymi testowania się oraz środkami kontroli 

zakażeń w kraju, do którego się udają. Będzie się to różnić w zależności od kraju – 

powiedział Høie. 

Zapoznaj się z listą zasad obowiązujących w różnych krajach UE/EOG na stronie 

reopen.europa.eu. 

Strona kontrolna zaświadczenia koronawirusowego, którą się przedstawia na 

granicy zmienia wygląd dnia 24 czerwca i jest oznaczona UE/EOG. 
 

Sprawdź swoje zaświadczenie koronawirusowe na helsenorge.no. 

 

Użytkownicy niecyfrowi 
- Mamy obecnie gotowe rozwiązanie dla zaświadczenia koronawirusowego dla 

tych osób, które nie mogą korzystać z komputera, telefonu komórkowego lub 

tabletu. Od jutra mogą oni zadzwonić pod numer infolinii na temat koronawirusa 

i otrzymać takie zaświadczenie koronawirusowe pocztą. Nadal chcemy, aby jak 

najwięcej osób korzystało z rozwiązania cyfrowego na helsenorge.no i 

ewentualnie wydrukowało zaświadczenie w domu – powiedział Høie. 

Dzwoniąc pod numer infolinii/Helfo, należy podać swój norweski numer 

personalny, a zaświadczenie koronawirusowe zostanie wysłane na adres 

zarejestrowany w norweskim rejestrze ewidencji ludności. Jeśli masz miejsce 

zamieszkania za granicą i masz nadany stały lub tymczasowy (D-nummer) norweski 

numer ewidencji ludności, ale nie masz bankID lub innej metody autoryzacji, która da ci 

https://reopen.europa.eu/en
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/coronavirus-response/safe-covid-19-vaccines-europeans/eu-digital-covid-certificate_en
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/coronavirus-response/safe-covid-19-vaccines-europeans/eu-digital-covid-certificate_en
https://reopen.europa.eu/en
https://www.helsenorge.no/koronasertifikat/


dostęp do helsenorge.no, możesz korzystać z opisanego powyżej rozwiązania dla 

użytkowników niecyfrowych. Warunkiem jest, żeby twój adres zagraniczny był 

zarejestrowany w Folkeregisteret (rejestrze ewidencji ludności).  

Jeśli posiadasz ważne zaświadczenie koronawisowe, otrzymasz je pocztą. 

Pamiętaj, że zanim otrzymasz zaświadczenie, może minąć około tygodnia, w 

zależności od czasu dostawy przesyłki przez pocztę. Musisz mieć na uwadze, że 

data ważności zaświadczenia wynosi 90 dni od daty wydruku. 

Zadzwoń na infolinię na temat koronawirusa: 

Poniedziałek-piątek: 08.00 – 15.30 

W Norwegii: 815 55 015 

Z zagranicy: +47 21 89 80 42 

Zaświadczenie koronawirusowe może być obecnie 
stosowane w następujących obszarach: 

• W celu udokumentowania szczepień, przebytej choroby lub negatywnego 

testu przy podróżach do krajów objętych rozwiązaniem UE. 

• W celu uniknięcia kwarantanny, testu przed przyjazdem, testu na granicy 

oraz rejestracji przyjazdu do Norwegii (Wymagania: Musisz być w pełni 

zaszczepiony lub po przechorowaniu COVID-19 w ciągu ostatnich sześciu 

miesięcy). 

• Udział w większych wydarzeniach. 

• Udział w rejsach przybrzeżnych z wymogami zaświadczenia 

koronawirusowego (Wymagania: Musisz być chroniony. Jesteś osobą 

chronioną, jeśli jesteś w pełni zaszczepiony, zaszczepiony jedną dawką od 

trzech do 15 tygodni temu lub przeszedłeś COVID-19 w ciągu ostatnich 

sześciu miesięcy). 
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