Dawka przypominająca dla wszystkich
powyżej 65 roku przed Bożym
Narodzeniem, a dla gmin możliwość
wykorzystania zaświadczeń
koronawirusowych
Minister zdrowia i opieki Ingvild Kjerkol prosi jednocześnie gminy
o to, aby zadbały, żeby wszystkie osoby powyżej 65 roku
otrzymały ofertę przyjęcia dawki przypominającej szczepionki na
koronawirusa przed świętami Bożego Narodzenia. Odnowi to
ochronę przed poważnym przebiegiem choroby oraz może
zapobiec nadmiernej presji na szpitale.
- Szczepionki dają dobrą ochronę przed zakażeniem i chorobą, ale z czasem efekt
ochronny maleje. Dotyczy to szczególnie osób starszych. Dlatego bardzo ważne
jest, żeby otrzymały one trzecią dawkę jak najszybciej - poinformowała Kjerkol.
Wielu z tych, którzy są obecnie hospitalizowani, to osoby starsze, które zostały
zaszczepione pod koniec zimy.
Gminy muszą też zadbać o to, aby szesnasto- i siedemnastolatkowie teraz
otrzymali swoją drugą dawkę szczepionki. Przyczyni się to do ograniczenia
transmisji zakażeń w tej grupie wiekowej.
- Jednak nie tylko gminy mają teraz pracę do wykonania. Wszyscy musimy ją
wykonać. Wielu z nas nie stosuje się do zalecania pozostania w domu w razie
choroby. Dlatego zarówno koronawirus, jak i inne wirusy szybko
rozprzestrzeniają się obecnie w populacji. Prowadzi to do coraz większej liczby
zakażonych, coraz większej liczby chorych i coraz większej presji na system opieki
zdrowotnej - zaznaczyła minister zdrowia i opieki.

Zaświadczenie koronawirusowe

Gminy stosujące środki przeciwdziałania szerzeniu się zakażeń mogą teraz
stosować ulgi dla osób w pełni zaszczepionych, tych, które przeszły infekcję i tych,
które w ciągu ostatnich 48 godzin otrzymały negatywny wynik testu na
koronawirusa. Nie trzeba więc być zaszczepionym, żeby móc korzystać z
zaświadczenia.
Umożliwi to nowe rozporządzenie, uchwalone 19 listopada. Warunkiem, żeby
gminy mogły zacząć wykorzystywać zaświadczenie, jest wcześniejsze podjęcie
uchwały dotyczącej przeciwdziałania szerzeniu się chorób zakaźnych.
- Oprócz tego gminy muszą oferować możliwość darmowego wykonania
szybkiego testu dla osób niezaszczepionych. Organizatorzy wydarzeń oraz
przedsiębiorstwa, które będą korzystać z zaświadczenia, używają aplikacji
kontrolnej do sprawdzenia, czy zaświadczenia są ważne. Dzieci i młodzież poniżej
16 roku życia nie potrzebują zaświadczenia koronawirusowego - zaznaczyła
Kjerkol.
Urząd ds. zdrowia opracuje wytyczne dla gmin na temat tego, jak mogą i jak
powinny uregulować korzystanie z zaświadczenia koronawirusowego.
- Chcemy, aby społeczeństwo zostało jak najbardziej otwarte, a jednocześnie,
żeby gminy, gdzie występują ogniska zakażeń, wprowadzały obostrzenia. Mamy
nadzieję, że rozporządzenie ułatwi tym gminom, w których występują ogniska
zakażeń, podejmowanie lokalnych uchwał dotyczących przeciwdziałania
szerzeniu się zakażeń. Uważamy, że dzięki zaświadczeniu koronawirusowemu
zadbamy o gospodarkę i osoby prywatne, a obostrzenia będą mniej inwazyjne powiedziała Kjerkol.
Niepełne szczepienie nie będzie zwalniało z lokalnych obostrzeń.

Na razie jedynie lokalne zastosowanie
W kraju stosuje się niebieską unijną wersję zaświadczenia koronawirusowego.
Wyjątek od stosowania obostrzeń po okazaniu zaświadczenia koronawirusowego
nie obowiązuje na razie w całym kraju, a jedynie w gminach, które wdrożyły
lokalne środki przeciwdziałające szerzeniu się zakażeń. Sprawdź, jakie zasady
dotyczące zaświadczenia koronawirusowego obowiązują w twojej gminie.

Rząd rozważy też, czy istnieje potrzeba stosowania zaświadczenia
koronawirusowego w większym stopniu w skali kraju, ale będzie to wymagało
zmiany prawa.
- Przyjrzymy się, czy możemy wykorzystać zaświadczenie koronawirusowe do
działań zapobiegawczych, aby unikać lockdownu i dalszego wzrostu liczby
zakażeń. Wymaga to dogłębnych analiz politycznych, etycznych i prawnych i do
tego tematu jeszcze wrócimy - oznajmiła Kjerkol.

Zaświadczenie koronawirusowe do korzystania w kraju
•

Zaświadczenie koronawirusowe pokazuje, czy jesteś zaszczepiony, czy
chorowałeś na COVID-19 oraz wynik testu, jeśli otrzymałeś wynik
negatywny. Zaświadczenie znajdziesz pobierając aplikację z helsenorge lub
logując się na helsenorge.

•

Zaświadczenie koronawirusowe jest niebieskie. Nie jest zielone ani
czerwone, jak wcześniejsza krajowa strona kontrolna.

•

Dzieci nie potrzebują zaświadczenia koronawirusowego, ale rodzice mogą
pobrać zaświadczenie koronawirusowe dla dziecka, na przykład w celu
przekroczenia granicy krajów, które ewentualnie tego wymagają.

•

Wszystkie osoby posiadające stały lub tymczasowy numer w ewidencji
ludności oraz dane na temat szczepienia, negatywnego wyniku testu lub
przebytej choroby wywołanej koronawirusem, mają zaświadczenie
koronawirusowe.

Możliwości wykorzystania zaświadczenia koronawirusowego w
gminach, gdzie wprowadzono restrykcje
•

Wydarzenia w miejscach publicznych

•

Lokale gastronomiczne

•

Centra treningowe i pływalnie

•

Kina, teatry, sale koncertowe, muzea, parki rozrywki i tym podobne
miejsca kultury i rozrywki.

