
قبل  عاًما 65تقدیم جرعة معززة لكل من ھم فوق 
، ومنح البلدیات اإلمكانیة في حلول عید المیالد المجید

كورونا  الاستخدام شھادة   
 

لد شیركول، في الوقت ذاتھ من البلدیات ضمان تقدیم  طلبت وزیرة الصحة وخدمات الرعایة، إنغفی
عاًما جرعة معززة من لقاح الكورونا قبل حلول عید المیالد   65عرض بتلقي كل من ھم فوق 

متجددة ضد اإلصابة بمرض خطیر وقد تحول دون تزاید  المجید. توفر الجرعة المعززة حمایة 
 الضغط على المستشفیات. 

 
ھناك ولذا ف ،حمایة جیدة ضد العدوى والمرض، لكن فعالیة اللقاح تقل بمرور الوقت توفر اللقاحاتإن قالت الوزیرة " 

. " حصول ھذه الفئة العمریة على الجرعة الثالثة في أسرع وقت ممكن ل أھمیة كبیرة  

 إن الكثیرین ممن یدخلون المستشفیات في الوقت الحالي ھم من كبار السن الذین تم تطعیمھم أواخر الشتاء الماضي.  

 

ویتعین على البلدیات كذلك تقدیم الجرعة الثانیة من اللقاح للشباب الذین تتراوح أعمارھم بین السادسة عشر والسابعة  

العمریة.   شار العدوى بین ھذه الفئةعشر. وھو األمر الذي سیساھم في الحد من انت  

 

، وإنما في ھذا الوقت "ولكن لیست البلدیات فقط ھي التي یقع على عاتقھا دور في التعامل مع الجائحة  تابعت الوزیرةو

یتغاضى كثیر منا عن االلتزام بنصیحة البقاء في المنزل عند المرض، وینتج عن ذلك  علینا جمیعًا دور یجب أن نؤدیھ. 

ر فیروس الكورونا وغیره من الفیروسات بشكل سریع بین السكان، وھو ما یؤدي بدوره لزیادة أعداد المصابین انتشا

.   " بالعدوى والمرضى وزیادة الضغط على الخدمات الصحیة  

 
 

كوروناالشھادة   

مین بشكل طعّ كورونا لتقدیم تسھیالت للمُ الاآلن استخدام شھادة  بدًء منبإمكان البلدیات التي لدیھا تدابیر لمكافحة العدوى 
شترط ساعة، أي أنھ ال یُ  48وألولئك الذین أجروا اختباًرا أظھر نتیجة سلبیة خالل آخر  ،وللمتعافین من المرض ،كامل

یم لكي یتم استخدام شھادة كورونا. التطعّ   



كورونا. لكي تتمكن النوفمبر / تشرین الثاني إصدار الئحة جدیدة ستفسح المجال أمام استخدام شھادة  19بتاریخ  جرى

دیات من البدء في استخدام الشھادة یُشترط أن تكون قد أصدرت قرارات بفرض تدابیر لمكافحة العدوى.  البل  

 

یتعین على البلدیات توفیر إجراء االختبار السریع بالمجان لغیر  ،ذلك  إلىالوزیرة في كلمتھا "باإلضافة   أشارتو
ال وللتحقق من صالحیة الشھادة.  إلكترونیًا كورونا تطبیقًاالستعین بشھادة مین. ستستخدم الفعالیات والمنشآت التي ستطعّ المُ 

. " عاًما إلى شھادة كورونا 16والشباب دون سن  األطفالیحتاج   

كورونا. الاستخدم شھادة  قنینستقوم مدیریة الصحة بإعداد دلیل إرشادي للبلدیات حول كیف یمكنھم وینبغي علیھم ت  

أن یبقى المجتمع مفتوًحا قدر اإلمكان في نفس الوقت الذي تفرض فیھ البلدیات التي لدیھا  رید"ن أیًضا وذكرت الوزیرة
ل الالئحة الجدیدة على البلدیات التي بھا حاالت تفشي إصدار قرارات محلیة  حاالت تفشي التدابیر الالزمة. نأمل أن تسھّ 

مصالح قطاع األعمال واألفراد وتجعل وطأة التدابیر أقل  ا ستراعي كورونالبشأن تدابیر مكافحة العدوى. نعتقد أن شھادة 
. " شدة  

یم الجزئي إعفاء من القیود المحلیة.  لن یمنح التطعّ   

 

 استخدام محلي فقط حتى اآلن

داخل البالد أیًضا. حتى اآلن   ھاكورونا ھي التي سیتم استخدامالإن النسخة الزرقاء الخاصة باالتحاد األوروبي من شھادة 
كورونا في جمیع أنحاء البالد، حیث یسري فقط في الال یسري اإلعفاء من تدابیر مكافحة العدوي من خالل إبراز شھادة 

   في بلدیتك.  المعمول بھا كوروناالى. علیك أن تتحقق من القواعد الخاصة بشھادة البلدیات التي بھا تدابیر لمكافحة العدو

كورونا على نطاق أوسع على الصعید الوطني، ولكن  الستنظر الحكومة أیًضا فیما إذا كانت ھناك حاجة الستخدام شھادة 
 ھذا األمر سیتطلب تعدیًال قانونیًا. 

كورونا كتدبیر وقائي ضد اإلغالق وزیادة معدالت  الوأضافت الوزیرة "سننظر فیما إذا كان من الممكن استخدام شھادة 
. " موضوعالعدوى. تتطلب ھذه األمور إجراء تقدیرات سیاسیة وأخالقیة وقانونیة دقیقة وسنعود في وقت الحق لھذا ال  

 

البالدھذه ھي شھادة كورونا لالستخدام داخل   

وتُظھر أیضا النتیجة السلبیة  19-ورونا ما إذا كنت قد حصلت على اللقاح أو تعافیت من كوفیدالكتُظھر شھادة  •

 helsenorge. یمكنك الحصول على الشھادة عن طریق تنزیل تطبیق في حالة إجراءك لھ الختبار الكورونا

 .helsenorgeأو الدخول على صفحة 



 كورونا زرقاء اللون، ھي لیست خضراء أو حمراء، مثلما كانت صفحة التحقق الوطنیة في السابق.  الشھادة  •

نزیل شھادة كورونا الخاصة باألطفال على سبیل المثال ال یحتاج األطفال شھادة كورونا، ولكن بإمكان الوالدین ت •

 لدول التي تطلب ذلك.  اإلى عند عبور الحدود 

یم وأو االختبار السلبي أو التعافي من  قم تعریفي مؤقت ولدیھ بیانات بخصوص التطعّ كل من لدیھ رقم وطني أو ر •

 مرض الكورونا لدیھ شھادة كورونا. 

 
 

فیما یلي كورونا في البلدیات التي فرضت قیوًداال یمكن استخدام شھادة   
 

 الفعالیات التي تجري في األماكن العامة  •

 المطاعم والحانات والمقاھي  •

 التدریب وصاالت السباحة مراكز  •

وما شابة من األماكن دور السینما والمسرح وأماكن العروض الموسیقیة والمتاحف والمتنزھات  •

 الثقافیة والترفیھیة. 
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