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NHS Scotland COVID Status  شامل جزئیات واکسیناسیونCOVID   و نتایج تست شما و نیز اطالعات

 بهبود شما به روشی امن و مطمئن است.
 

   ، استفاده کنید.کنیدهنگامی که به خارج از کشور سفر می COVIDتوانید از آن برای اثبات وضعیت می
 

کنید  را که به آن سفر می المللی، باید شروط ورود به کشوریبرای سفر بین COVIDدر صورت استفاده از وضعیت  

  رعایت کنید؛ همچنین باید ببینید چه الزاماتی برای بازگشت به اسکاتلند از این کشور وجود دارد.
 

 NHS Scotland COVIDخود، استفاده از اپلیکیشن  COVIDترین راه برای اثبات وضعیت ین و مطمئنترآسان 
Status  .حتماً آخرین نسخه این اپلیکیشن را داشته باشید. است 

 
به   COVIDیا با تماس با خط پشتیبانی وضعیت  دانلود کنیداف را به صورت آنالین دییک نسخه پیتوانید همچنین می

 شماره  
دا کنید آن را پیش از آنکه به نسخه کاغذی نیاز پی ، گواهی واکسیناسیون کاغذی درخواست کنید.0808 196 8565

 تهیه کنید و برای این کار وقت کافی بگذارید.

 
توانید یک نسخه از وضعیت واکسیناسیون خود را با تماس با خط پشتیبانی وضعیت  سال هستید، می 16اگر زیر 

COVID به شماره 
  درخواست کنید. 0808 196 8565

 
ه شده است، گواهی بهبود از طریق اپلیکیشن گرفت NHS PCRمی یک  1سال یا باالتر هستید و پیش از  16اگر 

COVID Status توان آن را از طریق پایگاهنشان داده خواهد شد یا میNHS Inform  روز از تاریخ  180  تا

توانید با خط پشتیبانی تماس بگیرید تا یک کپی  سال هستید، می 16دریافت کرد. اگر زیر  PCRاعالم نتیجه مثبت تست 

  PCRاید، باید با پیامک یا ایمیل نتیجه تست از گواهی وضعیت بهبود را درخواست کنید. اگر یک تست شخصی گرفته 

 خود را اعالم کنید تا گواهی بهبود را اثبات کنید.
 

را بگیرید، در باال سمت راست لوگوهای انگلستان، ولز،  NHS Scotland COVID Statusاگر نسخه کاغذی 

زیر لوگوهای چهار کشور، یک پیکان آبی است که یک نشانه امنیتی برای  اسکاتلند و ایرلند شمالی را خواهید دید.

 جلوگیری از تقلب است. 
 

 نوشته شده است.نام و نشانی شما در باالی نامه همراه با تاریخ صدور نامه 
 

نام و نشانی روی گواهی وضعیت واکسیناسیون شما با اطالعات روی سوابق پزشکی صادر شده از سوی پزشک 

 تان مطابقت خواهد داشت.عمومی
 

توانید از آن درج شده است دیگر معتبر نیست، باز هم می COVIDاگر نشانی شما طبق آنچه روی گواهی وضعیت 

 ها و رویدادها استفاده کنید، به شرطی که نام و تاریخ تولدتان درست باشند.ورود به مکان المللی وبرای سفر بین
 

 تان نوشته شده باشد.)های( میانی شما در گواهی وضعیت واکسیناسیونالمللی، الزم نیست نامبرای سفر بین
 

  ی است.یک واترمارک آبی رنگ روی گواهینامه شما وجود دارد که آن هم یک ویژگی امنیت
 

این اطالعات تعداد دوزهای دریافتی و زمان دریافت   در داخل کادر آبی، اطالعات واکسیناسیون شما نوشته شده است. 

 دهدآنها را نشان می
 

https://vacs.nhs.scot/csp?id=csm_login


وجود دارد.  بارکد شامل اطالعات مربوط به دوز شما   QRزیر هر کدام از اطالعات دوز، یک بارکد دوبُعدی یا کد 

آوری مخصوص، اطالعات واکسیناسیون شما را نشان خواهد داد و معتبر و  است که در صورت اسکن شدن با فن

پیش از سپری شدن این تاریخ انقضا، یا اگر دوز  این بارکد تاریخ انقضا دارد.  واقعی بودن آن را تأیید خواهد کرد.

  ز واکسن را دریافت کنید، باید یک نامه جدید درخواست کنید.دیگری ا
 

 کند. اطالعات موجود در بارکد دوبُعدی قابل ویرایش نیست، که این هم امنیت بیشتری ایجاد می
 

  NHS Scotlandهای داخل نامه توسط سایتی هست که اطالعاتی درمورد چگونگی استفاده از دادهدر زیر نامه، وب

کند و اطالعات را به اشخاص ثالث منتقل اطالعات شخصی را ذخیره نمی NHS Scotland شود.را شامل می

  کند.نمی
 

 همچنین یک توصیه واضح وجود دارد مبنی بر اینکه نامه شما مدرک شناسایی نیست. 
 

اید، دریافت کرده ها را در خارج از اسکاتلندتان نادرست است یا اگر واکسناگر هر کدام از اطالعات موجود در نامه

تماس بگیرید یا از کسی بخواهید از طرف شما  0808  196 8565به شماره  COVIDلطفاً با خط پشتیبانی وضعیت 

 تماس بگیرد. 
 
 
 
 


