
إجراء تقییم الستخدام شھادة الكورونا في الفعالیات  
 والمناسبات والمطاعم والحانات

 
كلفت الحكومة النرویجیة مدیریة الصحة والمعھد الوطني للصحة العامة بتقدیم مقترحات محددة 

حول كیف یمكن استخدام شھادة الكورونا في الفعالیات والمناسبات   دراجھا في الئحة تشریعیةإل
 والمطاعم والحانات.  

 
التفریق بین المطعمین   منقالت وزیرة الصحة وخدمات الرعایة، إنغفیلد شركول، إن الحكومة تنظر بإیجابیة إلى مزید 

جري الحكومة تقییًما لألمر عندما یكون من الممكن تخفیف التدابیر االحترازیة بشكل أكبر. لن  تولھذا س ،وغیر المطعمین
مقارنة بغیرھم  المطعمین غیر على ملزمة قانونیًا تكون أكثر صرامةتدابیر احترازیة تفرض الحكومة في الوقت الحالي 

 من المطعمین.  
 

من أعباء التدابیر  تخفیفالقد تساھم في  تي تفرق بین المطعمین وغیر المطعمینأن التدابیر ال وأضافت الوزیرة شركول
توجیھ التدابیر لحمایة غیر المحصنین من  ھو إمكانیة تلقوا اللقاح. والسبب  ممنمن السكان  كبراالحترازیة على النسبة األ

خدمات الصحة والرعایة.  لستیعابیة استنفاذ القدرة االوبالتالي تقلیل خطورة  ،األمراض الخطیرة  
 

 توصیات خاصة لغیر المطعمین 

عاًما ألنھم أكثر عرضة لإلصابة بمرض خطیر  18الذین تزید أعمارھم عن  من البالغین ھناك توصیات لغیر المطعمین
الكبیرة في المطاعم   اتإذا أُصیبوا بعدوى الكورونا. وینبغي على غیر المطعمین توخي الحذر وتجنب التجمعات أو اللقاء

والتي تشیر التجارب إلى صعوبة الحفاظ على مسافة آمنة فیھا. وینبغي أیًضا تجنب السفر غیر الضروري   ،والحانات
 للمناطق ذات معدالت العدوى المرتفعة.  

 

تكون ملزمة قانونیًا بالنسبة لغیر ال تقترح مدیریة الصحة والمعھد الوطني للصحة العامة أي تدابیر احترازیة جدیدة 
ام بشأن استخدام شھادة الكورونا في الوقت الحالي. ترى الھیئتان الصحیتان أن فرض تدابیر احترازیة  المطعمین أو أحك

المطعمین سیكون لھ تأثیر ضئیل فیما یخص انتشار العدوى. ویرجع السبب في  مقارنة بأكثر صرامة على غیر المطعمین 
عدوى    كذلك أن المطعمین قد ینقلونأیًضا بسبب سكان، وذلك إلى أن غیر المطعمین یشكلون نسبة قلیلة بین إجمالي عدد ال 

. روناالكو  

من یستطیعون توثیق تلقیھم اللقاح عن طریق شھادة الكورونا على قواعد مختلفة  یتم تطبیق، عند دخول النرویج
 واألشخاص الذین ال یمكنھم ذلك. 

  

المطعمین ي تفرق بین المطعمین وغیر عدة أھداف للتدابیر الت  
باإلضافة  أشارت مدیریة الصحة والمعھد الوطني للصحة العامة إلى أن التفریق في التدابیر قد یكون لدیھ ھدفان آخران 

إبطاء انتشار العدوى بینھم  و ،إلى منع انتشار العدوى: الھدف األول ھو حمایة غیر المطعمین من اإلصابة بمرض خطیر
تقلیل الحاجة لفرض  وبالتالي الحد من األعباء اإلجمالیة على الخدمات الصحیة و ،فترة زمنیة أطول مدار  تحدث علىكي ل

النرویج لدیھا بالفعل معدل تطعیم مرتفع  أن إلى انظرً بین السكان. والھدف الثاني ھو زیادة معدل التطعیم.  تدابیر احترازیة
ة كبیرة إلى زیاد سیؤدياإللزام بتلقي اللقاح الوطني للصحة العامة أن  للغایة بین سكانھا، فال تعتقد مدیریة الصحة والمعھد

 في أعداد المطعمین. 



قدیرات قبل أن تستطیع الحكومة اتخاذ القرار بشأن االستخدام الموسع الت بعض ھناك حاجة لتوضیح عدة أمور وإجراء
لشھادة الكورونا، فیجب على سبیل المثال النظر إلى األمر على ضوء ظھور متغیر فیروسي جدید لدیھ خصائص مختلفة  

  إجراء االختبار. أھمیة كذلك ھو من الذي سیعتبر مطعًما وكذلك ومن بین األمور التي یجب توضیحھا عن متغیر دلتا. 
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