
Etkinliklerde ve içki servisi yapılan 

mekânlarda korona sertifikası 

kullanılması değerlendirilmektedir 
 

Hükûmet, korona sertifikalarının etkinliklerde ve içki servisi 

yapılan mekânlarda nasıl kullanılabileceğine ilişkin 

düzenlemelere yönelik somut önerileri değerlendirmeleri için 

Sağlık Müdürlüğü ve Halk Sağlığı Enstitüsü'nü görevlendirmiştir. 

 

- Hükûmet, aşılı ve aşısız olanlar arasında daha fazla ayrım yapılması konusunda 

olumludur. Bu nedenle, önlemlerin daha fazla hafifletilmesi mümkün olduğu 

zaman bunu dikkate alacaktır. Şu an için aşısızlar için aşılılardan daha katı, 

yönetmelik bazlı enfeksiyon kontrol önlemleri uygulanmayacaktır, diyor Kjerkol.   

 

- Ayrı önlemler, nüfusun aşılanmış olan büyük bir kısmı için yoğunlaşan 

önlemlerin hafifletilmesine yardımcı olabilir. Bunun nedeni, aşılanmamış kişileri 

ciddi hastalıklara karşı korumaya yönelik önlemler uygulayarak, sağlık ve bakım 

sektöründeki kapasitenin aşılması riskini azaltabilmemizdir, diyor Kjerkol. 

 

Aşısızlara özgü tavsiyeler 

 

Bununla birlikte, 18 yaşın üzerindeki aşılanmamış yetişkinler için ayrı öneriler 

mevcuttur, çünkü enfekte olduklarında ciddi hastalıklara daha yatkındırlar. 

Aşılanmamış kişiler, mesafelerini korumanın deneyime dayalı olarak zorlaştığı içki 



servisi yapılan mekânlarda, büyük toplantılarda veya çok kişinin toplandığı 

yerlerde bulundukları zaman dikkat etmeli veya bunlardan kaçınmalıdır. Ayrıca 

enfeksiyon oranının yüksek olduğu bölgelere gereksiz seyahatlerden 

kaçınmalıdırlar. 

 

Sağlık Müdürlüğü ve Halk Sağlığı Enstitüsü, şimdilik aşılanmamış kişilere yönelik, 

yönetmelik bazlı herhangi bir somut enfeksiyon kontrol önlemi, veya korona 

sertifikası kullanımına ilişkin özel hükümler önermemektedir. Aşısızlar için 

aşılılardan daha sıkı enfeksiyon kontrol önlemleri uygulanmasının, enfeksiyonun 

yayılması açısından sınırlı bir etkisi olacağına inanıyorlar. Bunun nedeni, 

aşısızların bir bütün olarak nüfusun küçük bir bölümünü oluşturması ve aşılıların 

da enfeksiyonu yayabilmesidir. 

Ülkeye girişte aşılı olduğunu korona sertifikası ile belgeleyebilenler ve 

belgeleyemeyenler için farklı tedbirler uygulanacaktır. 

 

Ayrı önlemlerin birkaç amacı olabilir 

Sağlık Müdürlüğü ve Halk Sağlığı Enstitüsü, önlemlerde farklılaştırmanın 

enfeksiyonun yayılmasını önlemenin yanı sıra, iki amacı daha olabileceğine dikkat 

çekiyor: Birincisi, aşılanmamış kişileri ciddi hastalıklara karşı korumak ve 

enfeksiyonun aralarında daha uzun bir süre boyunca yayılmasını sağlamaktır. 

İkincisi, aşılama oranını artırmaktır. Norveç’teki aşılıların sayısı hâlihazırda çok 

yüksek olduğundan, Sağlık Müdürlüğü ve FHI, aşılanmayı zorunlu kılmanın 

aşılanan kişi sayısında büyük bir artışa yol açacağına inanmıyor. 

 

Hükûmet aşı kullanımının herhangi bir şekilde genişletilmesine karar vermeden 

önce, bir takım konuların netleştirilmesi ve değerlendirilmesi gerekmektedir. Bu, 

örneğin delta varyantından başka özelliklere sahip yeni bir virüs varyantına sahip 



olduğumuz gerçeğinin ışığında görülmelidir. Hem kimin aşılanmış sayılacağı, hem 

de testin önemi gibi hususlar önce açıklığa kavuşturulmalıdır. 

 


