
تقویتی واکسین کرونا برای همه افراد  دوز طبیقت
و امکان   ،سال قبل از کریسمس ۶۵سن  تر ازباال

 استفاده از کارت واکسین کرونا توسط شاروالی ها 
 

، از شاروالی ها خواهش  گویل شیرکولدر عین حال، وزیر صحت عامه و خدمات مراقبتی، ان

را  سال واکسین تقویتی کرونا  ۶۵کریسمس برای همه افراد باالتر از سن می کند که قبل از 

گردد که  رونا می . تطبیق واکسین تقویتی باعث محافظت مجدد در برابر بیماری کنمایندپیشهناد  

   .شود در نتیجه از فشار بیشتر باالی شفاخانه ها جلوگیری می

 

ؤثریت آن کاهش مریضی جلوگیری میکند اما به مرور زمان موزیر صحت عامه میگوید: واکسین از شیوع عفونت و 

کرونا به  میابد. این امر بیشتر در مورد اشخاص کهنسال صدق میکند. بنابراین، مهم است که تزریق دوز سوم واکسین

گیرد.  اسرع وقت صورت  

  را اواخر زمستان واکسین، افراد کهنسالی هستند که در ندا شدهبستر اکثریت اشخاصی که اکنون در شفاخانه ها 

 دریافت کرده اند.

 

محدود ساختن  ثعبا ق کنند که اینیساله تطب ۱۷و  ۱۶دوز دوم واکسین کرونا را برای افراد اکنون شاروالی ها باید 

 گسترش عفونت در بین این گروه می گردد.

 

. عده یی زیاد ما توصیه ماندن  ستاهمه ما و شما  ملی این یک وجیبه  هبلک این وظیفه تنها به دوش شاروالی ها نیست 

گر به بسیار سرعت ، ویروس کرونا و سایر ویروس های دیدر نظر نمیگیرند. بنا بر این در خانه در هنگام مریضی

اشخاص  پخش می شود. وزیر صحت عامه و خدمات مراقبتی می افزاید، این امر باعث مبتال شدن در میان مردم 

.  شودبر خدمات صحی می و باعث فشار  گرددمی بیشتر   

 کارت واکسین کرونا 

تسهیالت   در موردشاروالی هایی که در آنها اقدامات وقایوی عملی می گردد اکنون می توانند از کارت واکسین کرونا 

تست منفی گذشته ساعت  ۴۸، اشخاص شفایافته از کرونا و آنعده اشخاصی که در برای اشخاص کامالً واکسین شده

ارائه کرده باشند، استفاده کنند. برای استفاده از کارت واکسین کرونا، دریافت واکسین کرونا شرط نیست.  را کرونا  

ازد، به شرط این که  که امکانات فوق الذکر را مهیا می س ه تصویب رسیده استبنوامبر  ۱۹مقررات جدید به تاریخ 

وقایوی را تصویب کرده باشند.شاروالی ها اقدامات   



دریافت نکرده باشند، زمینه آزمایش های سریع را مهیا  را  ، شاروالی ها باید برای اشخاصی که واکسینعالوه بر این

باید برای تائید  سازند. وزیر صحت عامه می افزاید، مراسم و شرکت هایی که از کارت واکسین کرونا استفاده میکنند

سال نیاز به کارت واکسین کرونا ندارند.  ۱۶کارت مذکور از یک اپلیکشن استفاده کنند. اطفال و جوانان زیر سن   

 

استفاده از کارت واکسین کرونا یک رهنمود را آماده میسازد. چگونگیدر مورد  ریاست صحت عامه  

 

  ویروس کرونا زمان شاروالی هایی که دارای سطح  بلند شیوعم. هداریمنگاه ما میخواهیم جامعه را تا حد امکان باز 

ی هایی که دارای  است باید تدابیر و اقدامات وقایوی را اتخاذ نمایند. امیدواریم که به اساس مقررات مذکور شاروال

ین کرونا  ، بتوانند تدابیر و اقدامات به سطح محلی را اتخاذ کنند. ما معتقدیم که کارت واکسسطح بلند عفونت می باشند

نباشند. متاثر کنندهمؤسسات صنعتی و افراد را تامین کند و اقدامات و تدابیر باید به اندازه زیاد می تواند منافع   

. دیت های محلی مستثنی نمیباشند، از محدوده باشندخاصی که کامالً واکسین نششا  

به سطح محلی فاده تنها برای است فعلا   

اکنون معافیت از پا در داخل کشور نیز استفاده به عمل می آید. از بخش آبی کارت واکسین کرونای اتحادیه ارو

کارت مذکور تنها در  همحدودیت های وقایوی به سطح ملی با نشان دادن کارت واکسین کرونا قابل اعتبار نیست بلک 

استفاده از کارت واکسین کرونا  ، قابل اعتبار است. در مورد مقررات نافذ است گیرانهشاروالی هایی که اقدامات جلو

معلومات حاصل کنید. خویشدر شاروالی مربوطه   

را بررسی میکند  از کارت واکسین کرونا  به سطح ملی  گسترده تروزیر صحت عامه عالوه میکند، حکومت استفاده 

تعدیل قانون دارد. ولی این اقدام نیاز به   

ین کرونا به حیث یک وسیلۀ وقایوی برای جلوگیری از مسدود ما بررسی خواهیم کرد که آیا میوانیم از کارت واکس

، اخالقی و حقوقی دارد که ما دوباره به این موضوع باز شدن جامعه استفاده کنیم. این امر نیاز به ارزیابی های سیاسی

گشت. خواهیم   

 

 استفاده از کارت واکسین کرونا در داخل کشور: 
 

شده  بصحت یا ۱۹-، از بیماری کوویدآیا شما واکسین دریافت کرده ایدکارت واکسین کرونا نشان میدهد که  •

و یا   helsenorge-appenاپلیکیشن شما منفی است. کارت واکسین کرونا را در  ۀ تستنتیجهم اید و یا 

 به دست آورده می توانید. helsenorgeۀ انترنتی هم با داخل شدن به صفح

 کارت واکسین کرونا رنگ آبی دارد. بخش ملی کارت مذکور قبالً دارای رنگ سبز و سرخ بود.  •

ولی والدین می توانند در صورت ضرورت برای عبور از مرز   اطفال نیاز به کارت واکسین کرونا ندارند •

 داونلود کنند.، کارت مذکور را های کشور هایی که نیاز به کارت واکسین کرونا داشته باشند

 اشخاص ذیل کارت واکسین کرونا دارند: •

 دهشاشخاص واکسین  -

 ۱۹-از بیماری کووید شفایافته اشخاصی -

 دارای نتیجۀ منفی تست کرونا  اشخاصی  -

  داشته باشند. d-nummerپرشون نمبر( و یا به شرط این که اشخاص فوق الذکر شماره شخصی )

 



: ت ها وضع شده باشد در آنها محدودیه کدر شاوالی هایی استفاده از کارت واکسین   

 ل و گردهمایی ها در اماکن عامه فمحا •
 رستورانت ها  •
 مراکز ورزشی و حوض های آب بازی •
 دیگر  ای کلتوری و تفریحیها، تیاتر، سالون های کنسرت، موزیم ها، پارک های تفریحی و مکان ه سینما •

 


