
 النرویج داخل  كیفیة استخدام شھادة كورونا
 

خطة  المن   الثالثة في المرحلة داخل البالدشھادة كورونا لالستخدام ب یبدأ العمل 
  یرةالكب  فعالیاتمكن استخدام شھادة كورونا في السیصبح من المفتح.  العادة الحكومیة إل

مساویاً  النتیجة سلبي  كورونا اختبار  یعتبر.  داخل البالد  الساحلیة ریةوالرحالت البح
 . یرةالكب فعالیاتالفیما یخص  19- كوفیدالشفاء من مرض  لتطعیم والمناعة بعد ل
 

جمع  التوقت طویل دون أن یتمكن الكثیر منا من مر لقد ّي "ل وزیر الصحة وخدمات الرعایة بنت ھو اق  -
لقد . توخینا الحذر وحصول عدد كبیر منا على اللقاحنجني اآلن ثمار . بالمناسبات المھمةمعاً  االحتفال و

في المعابر الحدودیة، أما اآلن فسنستعین بھا في الفعالیات الكبیرة   بدأنا بالفعل استخدام شھادة الكورونا
أنھ یمكننا قریبًا الذھاب إلى الحفالت الموسیقیة الكبیرة  ھذا . یعني والرحالت البحریة الساحلیة داخل البالد 

خطوة مھمة في طریق العودة إلى الھذه تعتبر مباریات كرة القدم والمھرجانات. حضور رح واوالمس
 ."الطبیعیةلحیاة الیومیة ا

 

وفر  تُ أن   وھومبدأ مھم تعمل الحكومة بلفرض قیود.  منح تسھیالت ولیسل كورونااستخدام شھادة  یتم
 سلبي كوروناأن اختبار بالقاعدة الرئیسیة  تفید .  صنینأیًضا لغیر المح -بعض المیزات شھادة كورونا 

 .19-كوفید  مرض من  لشفاءعادل التطعیم والحصانة بعد ایُ  النتیجة

 

ساعة فقط   24لمدة  تدوم صالحیتھلذلك  الكورونا صورة لحظیة،اختبار وأضاف الوزیر ھوّي "یعطي   -
، متعھدین یقومون بإجراء االختبارات السریعةاتفاقیات مع  عقد شھادة كورونا. یجب على المنظمین   ضمن

ن یقوم منظمو  أن  اآل یُشترطورونا. نتیجة االختبار في شھادة ك  تسجیلبحیث یكون من الممكن عملیًا 
 ." ختبارعمل اال   فیھا بمكان المشاركینبإعالم   فعالیات الكبیرةلا

 

المتعھدین   الخاصة بإجراء اختبارات شھادة الكورونا إلىنفقات التعمل الحكومة على وضع مخطط لدفع 
وعلى  . االستیعابیة إلجراء االختبارات لزیادة القدرة ، وذلك من القطاع الخاص الذین سیقومون بھذه المھمة  

 أو المشاركین.  ینرسوم من المنظم أي  تحصیلیتم   لنیتم دفع تكالیف االختبار من قبل الدولة، وس ھذا

اختبار للحصول  إجراء معظم األشخاص الذین یحتاجون إلى  نأیعني ھذا قائالً " الوزیر ھويّ  تابعو -
واسطة  ب المطلوب  اختبار وسیتم إجراء االختبار مركز  الذھاب إلىمن  ونعلى شھادة خضراء، سیتمكن 

  الثقافة زارةبالتعاون مع و  . سوف ندعوفعالیة المنشودةقبل ال كافیةبحیث تتوفر النتیجة بمدة اختبار سریع 
ر  ختباالاجراء إو حول الفعالیات على جمیع األسئلة  ھذا اللقاء في. سنجیب المعنیین في المجالإلى لقاء مع 

 ".حتى یتمكنوا من البدء في التخطیط   ،شھادات كورونا تحقق من وال

 



أكثر من ثالثة أسابیع على جرعة   مضى الكامل، أوالتطعیم  في حالةاللون ستكون شھادة كورونا خضراء 
أكثر   ایمر علیھ وجود نتیجة اختبار سلبیة لمأو  ، 91-كوفید مرض بسابقة  صابةإوجود   اللقاح األولى، أو

   .ساعة 24 من

 

یتوقف استخدام شھادة كورونا عندما س من خطة إعادة الفتح.المرحلة الثالثة  خالل تُستخدم شھادة كورونا 
 والتطعیم إلى أنھ لم تعد ھناك حاجة للقیود.  العدوى یشیر مستوى

 

 ة مؤقت الالمحلیة الصارمة  تدابیرستخدام شھادة كورونا في البلدیات ذات الا

  علىأل  بحاجةال زالت في البلدیات التي  منح تسھیالت تسمح الحكومة باستخدام شھادات كورونا لال 
. ینطبق ھذا المستوى من التدابیر على البلدیات التي  A5  مستوى التدابیر، ما یسمى بالتدابیر مستوى من

 قدر اإلمكان. یجب الحد من الحركة والتنقالت لسیطرة، وبالتالي ا خارج نطاق تعاني من حالة عدوى

 

، یمكن للبلدیة أن تقرر استخدام  C5و  B5تدابیر ال أي مستویياألقل صرامة،  لتدابیرفي البلدیات ذات ا

 قاعات والمتاحف ودور السینما والمسارح و الترفیھیة الخارجیة المتنزھات  بواب أفتح شھادة كورونا ل

 المماثلة. یةوالترفیھة یماكن الثقاف األ غیرھا منالحفالت الموسیقیة و 

والتي  عداد المحددةذات األالعامة  جراء الفعالیات استخدام شھادة كورونا إل  تقررأیًضا أن  البلدیات بإمكان 
  لى مجموعتینإ مقسمینشخص  400أي أنھ یُسمح بتواجد  من خطة إعادة الفتح. 2المرحلة  تعادل

)2 x  200أما في حالة وجود أماكن جلوس ثابتة ومخصصة  ثابتة ومخصصةجلوس أماكن  ) بدون .
 ) x  200 5شخص على خمس مجموعات (  1000فیُسمح بتواجد 

 

ألطفال والشباب الذین تقل أعمارھم عن  ل بالسماح تقرر أن C5و B5 مستوى التدابیریمكن للبلدیات ذات 
ً   عاًما  12  شھادة كورونا ساریةستخدام  ابالغین بالسینما والمتاحف برفقة دور رح واإلى المس بالدخول ایضا

 . اصطحابھم. ھناك حد لعدد األطفال الذین یمكن لكل بالغ المفعول

 

 كبرى:العامة ال عداد المسموح بھا في الفعالیاتاأل

 

 : 3 مرحلةال

  مرحلةالشھادة كورونا في أو  م اختبار كورونااستخد اتم فیھا ن إالشرط األساسي لكل الفعالیات سواء 
المشاركین   یتم تقسیمو  ،مكانفي الالمتوفرة بالمائة فقط من السعة  50 من أكثر یتم استخدام أالھو الثالثة، 

بھذه   آمنةظ على مسافة احفالیكون من الممكن شخص. س 500 كل واحدة ال تتجاوزإلى مجموعات 
 . الطریقة



  

 في الھواء الطلق في الداخل 
و شھادة أستخدام اختبار اب

 كورونا  
  

أماكن ثابتة  وجود  عند 
 ومخصصة 

 % من السعة المتوفرة 50
 شخص  2500الحد األقصى 

)500x5  (مجموعات 

 % من السعة المتوفرة 50
 شخص  5000الحد األقصى 

)500x10  (مجموعات 

  بدون أماكن ثابتة ومخصصة 
 % من السعة المتوفرة 50

 شخص  1000الحد األقصى 
)500x2  (مجموعتین 

 
 % من السعة المتوفرة 50

 شخص  2000الحد األقصى 
)500x4  (مجموعات 

و شھادة أستخدام اختبار ابدون 
 كورونا

  

أماكن ثابتة  وجود  عند 
 ومخصصة 

 شخص  1000الحد األقصى 
)500x2  (مجموعتین 

 شخص  2000الحد األقصى 
)500x4  (مجموعات 

  بدون أماكن ثابتة ومخصصة 
 شخص   400الحد األقصى 

)200x2  (مجموعتین 

 
 شخص   800الحد األقصى 

)200x4  (مجموعات 
  

 : 4المرحلة 

 في الھواء الطلق في الداخل 
و شھادة أستخدام اختبار اب

 كورونا  
  

 
أماكن ثابتة  وجود  عند 

 ومخصصة 

 % من السعة المتوفرة 75
 شخص  5000الحد األقصى 

 % من السعة المتوفرة 75
 شخص  10000الحد األقصى 

 
 بدون أماكن ثابتة ومخصصة 

 
 % من السعة المتوفرة 75

 شخص  2500الحد األقصى 
 

 
 % من السعة المتوفرة 75

 شخص  5000الحد األقصى 

و شھادة أستخدام اختبار ابدون 
 كورونا

  

أماكن ثابتة   عند وجود 
 ومخصصة 

 شخص  2500الحد األقصى 
 

 شخص  5000الحد األقصى 
 



 
 بدون أماكن ثابتة ومخصصة 

 
 شخص   750الحد األقصى 

 

 
 شخص  1500الحد األقصى 

 
 عاًما 18لألطفال دون سن في الفعالیات  بھا األعداد المسموح 

اختبار لألطفال والشباب الذین تقل أعمارھم  جراء إشھادة كورونا أو  شرط حیازةاستثناءات من  یُعطىال 
. یمكن ألولیاء أمور القاصرین إبراز شھادة كورونا إذا أحضروا یرةلفعالیات الكبعاًما في ا  18عن  

 أطفالھم معھم. 

 

حتى بدون  عالیة نسبیاً  3ة مرحلالفي  رىالفعالیات الكبفي  عداد المسموح بھان األإ قال الوزیر ھوّي " -
ثابتة  أماكنالداخلیة بدون  فعالیات في ال شخص  400 بیل المثال یُسمح بتواجد شھادة كورونا. على س 

  فعالیات ال مختلفأنھ یمكن لألطفال والشباب المشاركة في ذلك في الھواء الطلق. یعني شخص  800و
 ". حتى بدون شھادة كورونا

 

 البحریة الساحلیة الرحالت  في عداد المسموح بھااأل

یزداد . فعالیات باإلضافة إلى الداخل البالد سیتم استخدام شھادة كورونا في الرحالت البحریة الساحلیة 
 ن. ن على متن السفصنی محالغیر  من عدد الركاب  زاد  كلماخطر تفشي العدوى 

 

  عدوىأن تفشي الذ إ ،الحذرتجربة الصیف الماضي إلى أنھ یجب علینا توخي   تشیر" كلمتھ  اختتم ھويّ و -
استقبال على السفن قد یكون من الصعب التعامل معھ. لذلك سیكون من الممكن للرحالت البحریة الساحلیة 

باستخدام شھادة   صنونمح ممن توثیق أنھ المسافرون عندما یتمكن  على من الركاب على متن السفنأعدد 
 قاً". الح  لمسموحةا عداد كورونا. ستعود الحكومة إلى األ

 

جرعة  اسبوعاً على تلقي ال 15الى  3بعد مرور من  تطعیم الكامل أو تلقي ال بعد   صناً مح یعتبر الشخص 
 األشھر الستة الماضیة. خالل -19بمرض كوفید   صابةفي حالة اإلأو  من اللقاح ولىاأل


