
Korona sertifikasını Norveç sınırları 
içinde şu şekilde kullanabilirsiniz 
 

Korona sertifikası, hükûmetin yeniden açılma planının 3. 
aşamasında yurt içi kullanıma açılıyor. Korona sertifikası böylece 
yurt içindeki büyük etkinliklerde ve kıyı gezilerinde 
kullanılabilecektir. Büyük etkinliklerde, sonucu negatif çıkan bir 
korona testi, aşı olmakla ve Covid-19 geçirdikten sonra bağışıklık 
kazanmakla eş sayılır. 

 

- Pek çoğumuz uzun bir süredir, bir araya gelemeden ve önemli olayları birlikte 
paylaşamadan yaşıyoruz. Şimdi dikkatli davranmış olmamızın ve giderek 
aramızdaki daha fazla kişinin aşı yaptırmasının karşılığını alıyoruz. Korona 
sertifikası hâlihazırda sınır geçişlerinde kullanılıyor. Artık yurt içindeki daha büyük 
etkinliklerde ve kıyı gezintilerinde de kullanmaya başlayacağız. Bu da, yakında 
büyük çaplı konserlere, tiyatrolara, futbol maçlarına ve festivallere 
gidebileceğimiz anlamına geliyor. Bu, günlük yaşama dönüş yolunda önemli bir 
adımdır, diyor Sağlık ve Bakım Hizmetleri Bakanı Bent Høie.  
 
Korona sertifikası, kısıtlamalar getirmek için değil, hafifletmeler getirmek için 
kullanılacaktır. Korona sertifikasının korumalı olmayanlar için de fayda sağlaması 
hükûmet için önemli bir ilkedir. Ana kural, negatif sonuçlu bir korona testinin, aşı 
yaptırma ve Covid-19 geçirdikten sonra bağışıklık edinme ile bir tutulması 
gerektiğidir.  
 
- Korona testi anlık bir görüntü verir. Dolayısıyla korona sertifikasında bir testin 
sadece 24 saat geçerliliği vardır. Organizatörler, test sonucunun pratikte korona 
sertifikasına dahil edilebilmesi için hızlı test sunan tedarikçilerle anlaşmalar 
yapmalıdır. Büyük etkinliklere, katılımcıların nerede test edileceklerini bilmesi 
şartı getiriliyor, diyor Høie. 
 



Hükûmet, test kapasitesini artırmak için, özel test tedarikçilerinin bundan böyle 
bir korona sertifikası testi için devletten geri ödeme alabilecekleri bir düzenleme 
üzerinde çalışıyor. Bu nedenle testin ücreti devlet tarafından karşılanıp 
organizatör veya katılımcılardan ücret alınmayacaktır. 
- Bu, yeşil sertifika almak için bir teste ihtiyaç duyan çoğu insanın bir test 
merkezine gidebileceği ve bu testlerin hızlı test şeklinde yapılacağı, böylece 
cevapların etkinlikten çok önce hızlı bir şekilde hazır olacağı anlamına geliyor. 
Kültür Bakanlığı ile birlikte sektörle bir toplantı düzenleyeceğiz. Bu toplantıda, 
planlamaya başlayabilmeleri için etkinlikler, test yaptırma ve korona 
sertifikalarının kontrolü ile ilgili tüm soruları yanıtlayacağız, diyor Høie. 
 
Eğer tam aşılıysanız, ilk aşı dozunun üzerinden üç hafta geçtiyse, Covid-19 
hastalığı geçirdiyseniz veya negatif bir test sonucu çıkalı 24 saatten daha az bir 
süre olduysa, korona sertifikanız yeşil renkli olur.  
 
Korona sertifikası, yeniden açılma planının 3. aşaması bağlamında kullanılacaktır. 
Korona sertifikasının kullanımı, enfeksiyon ve aşılama düzeyi artık kısıtlamaya 
gerek olmadığını gösterdiğinde sona erecektir. 
 
Geçici olarak sıkı yerel tedbirler uygulayan belediyelerde korona sertifikası 
kullanımı 
Hükûmet, 5A önlemleri olarak adlandırılan en katı önlemlere ihtiyaç duyan 
belediyelerde rahatlama sağlamak için korona sertifikalarının kullanılmasına izin 
vermiyor. Bu önlem düzeyi, enfeksiyon durumunun kontrol altına alınmadığı 
belediyeler için geçerlidir, bu nedenle hareketlilik düzeyi mümkün olduğunca 
düşük tutulmalıdır.  
 
5B ve C önlemleri ile biraz daha az sıkı tedbirlere sahip belediyelerde, belediye, 
eğlence parkları, müzeler, sinemalar, tiyatrolar, konser salonları ve benzeri kültür 
ve eğlence mekanlarını açık tutmak için korona sertifikası kullanılmasına karar 
verebilir.  
 
Bu belediyeler ayrıca, yeniden açılma planının 2. aşamasındaki gibi sayı 
kısıtlamalarının olduğu halka açık etkinlikler düzenleyebilmek için de korona 
sertifikasının kullanılmasına karar verebilirler. Yani sabit, belirli bir oturma yeri 
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olmaksızın 400 kişiye (200 x 2 kohort) kadar, katılımcıların hepsinin sabit, belirli 
yerlerde oturmaları halinde ise 1000 kişiye (200 x 5 kohort) kadar. 
 
5B ve C tedbirlerinin geçerli olduğu belediyeler, 12 yaş altı çocuklar ve gençlerin 
de geçerli korona sertifikası olan yetişkinler eşliğinde tiyatro, sinema ve müzelere 
girişine izin verebilirler. Her yetişkinin yanında getirebileceği çocuk sayısı sınırlı 
tutulacaktır. 
 
Halka açık olan büyük etkinliklerde sayı kısıtlamaları:  
 
3. Aşama: 
3. aşamada, bir test veya korona sertifikası isteyen tüm etkinlikler için ön koşul, 
sahadaki kapasitenin yalnızca yüzde 50'sinin kullanılması ve katılımcıların en fazla 
500 kişilik kohortlara ayrılmasıdır. Böylece yeterli mesafeyi korumak mümkün 
olacaktır. 
  

  Kapalı alanda Açık alanda 

Testli veya  
korona sertifikalı 

    

Sabit tahsis edilen oturma 
yerleriyle 

%50 kapasiteli en fazla 2500 
kişi (500 x 5 kohort) 

%50 kapasiteli en fazla 5000 
kişi (500 x 10 kohort) 

Sabit oturma yerleri yoksa %50 kapasiteli en fazla 1000 
kişi (500 x 2 kohort) 

%50 kapasiteli en fazla 2000 
kişi (500 x 4 kohort) 

Testsiz veya 
korona sertifikasız 

    

Sabit tahsis edilen oturma 
yerleriyle 

En fazla 1000 kişi (500 x 2 
kohort) 

En fazla 2000 kişi (500 x 4 
kohort) 

Sabit oturma yerleri yoksa En fazla 400 kişi (200 x 2 
kohort) 

En fazla 800 kişi (200 x 4 
kohort) 

  
4. Aşama: 

  Kapalı alanda Açık alanda 

Testli veya  
korona sertifikalı 

    



Sabit tahsis edilen oturma 
yerleriyle 

%75 kapasiteli en fazla  
5000 kişi 

%75 kapasiteli en fazla  
10 000 kişi 

Sabit oturma yerleri yoksa %75 kapasiteli en fazla  
2500 kişi 

%75 kapasiteli en fazla  
5000 kişi 

Testsiz veya 
korona sertifikasız 

    

Sabit tahsis edilen oturma 
yerleriyle 

En fazla 2500 kişi En fazla 5000 kişi 

Sabit oturma yerleri yoksa En fazla 750 kişi En fazla 1500 kişi 

  
18 yaşından küçük çocuklara yönelik etkinliklerde sayı kısıtlamaları  
Büyük etkinliklerde, korona sertifikası veya test gerekliliğine dair 18 yaşın 
altındaki çocuklar ve gençler için bir istisna getirilmemiştir. Reşit olmayanların 
ebeveynleri, çocuklarını yanlarında getirmeleri halinde korona sertifikası 
gösterebilirler.  
 
- 3. aşamada etkinliklere getirilen sayı kısıtlamaları, korona sertifikası olmasa bile 
oldukça geniştir. Örneğin, sabit oturma yerinin olmadığı kapalı alan 
etkinliklerinde 400, açık alan etkinliklerinde ise 800 katılımcı olabilir. Bu, 
çocukların ve gençlerin korona sertifikası olmadan da birçok farklı etkinliğe 
katılabileceği anlamına geliyor, diyor Høie.  
 
Kıyı gezilerinde sayı kısıtlamaları 
Korona sertifikası, etkinliklere ek olarak yurt içindeki gemilerle yapılan kıyı 
gezilerinde de kullanılacaktır. Eğer korumasız kişiler, çok sayıda yolcunun 
bulunduğu gemilere binerse, bu salgın riskini artırır.  
 
- Geçen yazdan edinilen deneyimler dikkatli olmamız gerektiğini gösteriyor, 
çünkü gemilerdeki salgınlarla baş etmek zor olabilir. Bu nedenle, gemidekiler 
korona sertifikası ile korunduklarını belgelediklerinde, kruvaziyerlerin daha 
yüksek bir sayı sınırına sahip olması mümkün olacaktır. Hükûmet, somut bir sayı 
sınırını daha sonra belirleyecektir, diyor Høie. 

 

Tam aşılı iseniz, ilk aşı dozunu üç ila 15 hafta önce aldıysanız veya son altı ay 
içerisinde Covid-19 geçirdiyseniz, korumalı olarak kabul edilirsiniz. 
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