NHS Scotland COVID Status

« »NHS Scotland COVID Statusجزییات پیچکاری کووید و نتایج معاینات شما و نیز معلومات مربوط به
روند بهبود شما را طرز مصئون ذخیره کرده است.
میتوانید از آن برای اثبات وضعیت کووید خود در وقت سفر به خارج از کشور استفاده کنید.
اگر از وضعیت کووید خود برای سفرهای خارجی استفاده میکنید ،باید الزامات ورود به کشور مقصد را مراعات
کنید .همچنان ،باید الزامات بازگشت به اسکاتلند از آن کشور را معاینه کنید.
آسانترین و مصئونترین روش اثبات وضعیت کووید ،استفاده از پروگرام NHS Scotland COVID Status
است .حتما ً جدیدترین نسخه این پروگرام را دانلود کنید.
میتوانید کاپی  PDFتصدیق را آنالین دریافت کنید یا تصدیق کاغذی پیچکاری را از طریق تماس با «خط رهنمای
وضعیت کووید» به نمبر  0808 196 8565تقاضا کنید .قبل از آن که به کاپی کاغذی ضرورت باشد ،در فرصت
مناسب برای دریافت آن اقدام کنید.
اگر کمتر از  16ساله هستید ،میتوانید کاپی وضعیت پیچکاری را از طریق تماس با «خط رهنمای وضعیت کووید»
به نمبر  0808 196 8565تقاضا کنید.
اگر  16ساله یا کالنتر هستید و قبل از  1می  NHS PCRدادهاید ،مدرک اثبات بهبود ذریعه اپلیکیشن Covid
 Statusیا وضعیت کووید نشان داده خواهد شد یا میتوانید ذریعه پورتال  NHS Informالی  180روز از تاریخ
مثبت شدن نتیجه تست  ،PCRآن را بدست بیاورید .اگر تست خصوصی دادهاید باید از تاییدیه پیام متنی یا ایمیل برای
تایید نتیجه  PCRخود و اثبات بهبود استفاده کنید.
لوگوهای انگلستان ،ولز ،اسکاتلند و ایرلند شمالی در گوشه باالی طرف راست نسخه چاپی NHS Scotland
 COVID Statusدرج شده است .زیر لوگوهای این چهار کشور ،یک پیکان آبی ،منحیث قابلیت امنیتی جلوگیری
از تقلب ،درج شده است.
نام و آدرس شما در باالی مکتوب ،کنار تاریخ صدور مکتوب ،چاپ میشود.
نام و آدرس مربوط به وضعیت پیچکاری باید با معلومات موجود در دوسیه مریض داکتر عمومی شما مطابقت داشته
باشد.
اگر آدرس شما در «وضعیت کووید» قدیمی باشد ،میتوانید همچنان از آن برای سفرهای بینالمللی و ورود به مکانها
و رویدادها ،بهشرط صحیح بودن نام و تاریخ تولد ،استفاده کنید.
ارائه نام(های) میانی مندرج در ورقه وضعیت پیچکاری برای سفرهای بینالمللی ضروری نیست.
واترمارک آبی مندرج در تصدیق شما یک نوع قابلیت امنیتی است.
معلومات پیچکاری داخل بکس آبی ثبت شده است .دوزهای تزریقشده به همراه تاریخهای مرتبط در تصدیق ثبت
میشود.
زیر معلومات مربوط به هر دوز ،بارکود  2بعدی یا کود  QRوجود دارد .این کودها حاوی معلوماتی درباره دوزهای
تزریقشده است .با اسکن نمودن این کودها توسط مسلکی تکنالوجی ،به معلومات پیچکاری و تاییدیه اصالت آنها نایل
میشوید .این بارکود تاریخ انقضا دارد .قبل از منقضی شدن این تاریخ انقضا ،یا در صورت تزریق دوز واکسین
بعدی ،باید مکتوب جدیدی تقاضا کنید.

معلومات نهفته در بارکود  2بعدی قابل ویرایش نیست و همین قابلیت امنیت بیشتری فراهم میسازد.
در ذیل مکتوب آدرس ویبسایت حاوی معلومات مربوط به طرز استفاده  NHSاسکاتلند از معلومات مکتوب شما
درج شده است NHS .اسکاتلند معلومات شخصی شما را ذخیره نمیکند و این معلومات را به اشخاص متفرقه منتقل
نمیکند.
همچنان صراحتا ً اعالن شده است که این مکتوب سند هویتی محسوب نمیشود.
در صورت غلط بودن هر بخش از معلومات مکتوب یا در صورت دریافت واکسین در کشوری غیر از اسکاتلند،
شخصا ً یا از طریق نماینده خود با نمبر  0808 196 8565با «خط رهنمای وضعیت کووید» به تماس شوید.

