
Clàr COVID NHS Alba  
 
 
 
Tha fiosrachadh mu do bhanachdach COVID agus toraidhean deuchainn, a 
bharrachd air an fhiosrachadh agad mu faighinn seachad air, ga chumail gu 
tèarainte air Clàr COVID NHS Alba. 
 
Faodaidh tu a chleachdadh gus d’ inbhe COVID a dhearbhadh nuair a bhios tu a’ 
siubhal thall thairis.   
 
Ma chleachdas tu an clàr COVID agad airson siubhal eadar-nàiseanta bu chòir dhut 
cumail ri riatanasan inntrigidh na dùthcha dha bheil thu a’ siubhal, agus bu chòir dhut 
cuideachd dèanamh cinnteach dè na riatanasan a th’ ann airson tilleadh a dh’Alba 
às an dùthaich sin.  
 
Is e a bhith a’ cleachdadh aplacaid Clàr COVID NHS Alba an dòigh as fhasa agus as 
tèarainte air d’ inbhe COVID a dhearbhadh. Dèan cinnteach gu bheil an tionndadh 
as ùire dhen aplacaid agad. 
 
Faodaidh tu cuideachd lethbhreac PDF a luchdachadh a-nuas air-loidhne no 
teisteanas banachdaich pàipeir iarraidh le bhith a’ cur fòn gu Loidhne-taic Clàr 
COVID air 0808 196 8565. Thoir ùine gu leòr dhut fhèin airson lethbhreac pàipeir 
fhaighinn mus bi feum agad air. 
 
Ma tha thu fo 16, faodaidh tu lethbhreac den chlàr banachdaich agad iarraidh le 
bhith a’ cur fòn gu Loidhne-taic Clàr COVID air 0808 196 8565.  
 
Ma tha thu 16 agus nas sine agus gun deach PCR NHS a dhèanamh ro 1 Cèitean, 
bidh dearbhadh gun d’ fhuair thu seachad air COVID ri fhaighinn air an app Inbhe 
COVID no gheibhear e tro portal NHS Inform airson 180 latha bho cheann-latha 
toradh dearbhach na deuchainn PCR. Ma tha thu fo aois 16 faodaidh tu fios a chur 
chun loidhne-cuideachaidh gus lethbhreac den chlàr gun d’ fhuair thu seachad air 
iarraidh. Ma tha thu air deuchainn phrìobhaideach a dhèanamh bu chòir dhut an 
teachdaireachd teacsa no post-d a chleachdadh a sheall toradh na deuchainn PCR 
gus dearbhadh gu bheil thu air faighinn seachad air. 
 
Nuair a gheibh thu an dreach clò-bhuailte den Chlàr COVID NHS Alba agad bidh na 
suaicheantasan airson Sasainn, a’ Chuimrigh, Alba agus Èirinn a Tuath san oisean 
gu h-àrd air an làimh dheis. Fo shuaicheantasan nan Ceithir Nàiseanan tha saighead 
ghorm a tha na fheart tèarainteachd gus casg a chur air foill. 
 
Bidh d’ ainm agus do sheòladh aig mullach na litreach agus an ceann-latha air an 
deach an litir a chur thugad. 
 
Bidh an t-ainm agus an seòladh air a’ chlàr banachdaich agad a rèir an fhiosrachaidh 
air clàr do dhotair teaghlaich. 
 

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


Fiù ged as e seann seòladh a th’ air a’ Chlàr COVID agad faodaidh tu fhathast a 
chleachdadh airson siubhal eadar-nàiseanta cho fada ’s a tha d’ ainm agus do latha-
breith ceart. 
 
Cha bhi feum agad air d’ ainm(ean) meadhain air a’ chlàr banachdaich agad airson 
siubhal eadar-nàiseanta. 
 
Tha comharra-uisge gorm air an teisteanas agad a tha na fheart tèarainteachd eile.  
 
Anns a’ bhogsa ghorm tha am fiosrachadh banachdaich agad. Seallaidh e na dòsan 
a fhuair thu agus cuin a fhuair thu iad. 
 
Fo gach fiosrachadh air dòs, tha bàr-chòd 2D no còd QR.  Tha fiosrachadh ann mun 
dòs agad a sheallas, nuair a thèid a sganadh le teicneòlas speisealta, am 
fiosrachadh banachdaich agad agus dearbhadh gu bheil e fìor.   Tha ceann-latha 
crìoch-ama aig a’ bhàr-chòd seo. Ron cheann-latha crìoch-ama seo, no ma gheibh 
thu dòs a bharrachd den bhanachdaich, feumaidh tu litir ùr iarraidh.  
 
Cha ghabh am fiosrachadh sa bhàr-còd 2D agad atharrachadh agus mar sin tha e a’ 
toirt seachad tèarainteachd a bharrachd. 
 
Aig bonn na litreach tha làrach-lìn air a bheil fiosrachadh mu mar a bhios NHS na h-
Alba a’ cleachdadh an dàta anns an litir agad. Cha bhi NHS na h-Alba a’ glèidheadh 
fiosrachadh pearsanta agus cha bhi e a’ toirt seachad fiosrachadh do threas 
phàrtaidhean.  
 
Tha e cuideachd a’ dèanamh soilleir nach eil an litir agad na dearbhadh-aithne. 
 
Feuch gun cuir thu fios, no gun iarr thu air cuideigin fios a chur às do leth, chun 
loidhne-taice Clàr COVID air 0808 196 8565 ma tha fiosrachadh sam bith san litir 
agad ceàrr no ma fhuair thu banachdachan taobh a-muigh na h-Alba. 
 
 
 
 


