
NHS Scotland védettségi igazolás  
 
 
 
Az NHS Scotland védettségi igazolás (NHS Scotland COVID Status) biztonságos 
módon tartalmazza az Ön COVID elleni védőoltásainak adatait és a 
teszteredményeit, valamint a felépülésével kapcsolatos információkat. 
 
Amikor külföldre utazik, ezt használhatja a védettsége igazolására. 
 
Amennyiben Ön a védettségi igazolását nemzetközi utazáshoz használja, be kell 
tartania annak az országnak a határátlépéssel kapcsolatos előírásait, amelyikbe 
utazik, és arról is tájékozódnia kell, hogy milyen előírások vonatkoznak arra, amikor 
Ön ebből az országból visszatér Skóciába.  
 
Védettsége igazolásának az a legegyszerűbb és legbiztonságosabb módja, ha az 
NHS Scotland COVID Status alkalmazást használja. Ellenőrizze, hogy az 
alkalmazás legfrissebb verziójával rendelkezik-e. 
 
Megteheti azt is, hogy letölt az internetről egy PDF-formátumú példányt, vagy 
papíralapú oltási igazolást kér. Ehhez a védettségi forródrótot (COVID Status 
Helpline) kell felhívnia a 0808 196 8565 számon. Időben fogjon hozzá a papíralapú 
igazolás beszerzéséhez, ha tudja, hogy szüksége lesz rá. 
 
Ha Ön még nincs 16 éves, oltási státuszáról telefonon tud igazolást kérni a 
védettségi forródróton (COVID Status Helpline) a 0808 196 8565 számon.  
 
Amennyiben Ön betöltötte a 16. életévét, és május 1. előtt NHS PCR-tesztet 
végeztek Önnél, a fertőzés következtében kialakult védettséget a COVID Status 
alkalmazás segítségével tudja igazolni, illetve az NHS információs portáljáról 
szerezhető igazolással a pozitív PCR-teszt dátumát követő 180 napon belül. 
Amennyiben Ön nincs 16 éves, felhívhatja a forródrótot a fertőzés következtében 
kialakult védettségi igazolás egy példányáért. Ha öntesztelést végzett, írjon 
szöveges üzenetet vagy e-mailt, amelyben igazolja PCR-eredményét, hogy igazolást 
szerezzen a fertőzés következtében kialakult védettségéről.  
 
Amikor megkapja az NHS Scotland védettségi igazolás kinyomtatott példányát, a 
jobb felső sarokban látja majd az angliai, walesi, skóciai és észak-írországi 
emblémákat. A négy nemzet emblémája alatt egy kék nyíl látható, amely a csalások 
megelőzését szolgáló biztonsági elem. 
 
Az Ön neve és címe, illetve a levél kiállításának dátuma a levél tetején látható. 
 
Az oltási igazoláson ugyanaz a név és cím szerepel, amely a háziorvosi 
nyilvántartásban található. 
 
Ha elavult cím szerepel védettségi igazolásán, attól még külföldre utazáskor tudja 
használni, valamint helyszínekre és rendezvényekre belépve is, amennyiben neve 
és születési dátuma helyes. 
 

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


Külföldi út esetén az oltási igazoláson nem kell feltüntetni a középső neve(ke)t. 
 
Az igazoláson van egy kék vízjel, amely szintén biztonsági elem.  
 
Az oltására vonatkozó adatok a kék kereten belül találhatók. Azt részletezik, hogy 
hány adag oltást kapott és mikor. 
 
Az egyes adagokra vonatkozó információk alatt kétdimenziós vonalkód vagy QR-kód 
található.  Ezek az oltás adott adagjáról tartalmaznak információkat, és az erre 
szolgáló technológiával beolvasva kiderülnek belőlük az oltási adatai, valamint 
igazolást nyer a dokumentum valódisága. A vonalkódnak van lejárati dátuma. Ha Ön 
a lejárati dátum előtt kap még egy adag védőoltást, akkor új igazolást kell kérnie.  
 
A kétdimenziós vonalkóddal kódolt információk nem szerkeszthetők, ami tovább 
növeli a biztonságot. 
 
Az igazolás alján van egy webcím, ahol tájékoztatás található arról, hogy az NHS 
Scotland hogyan használja fel az igazoláson található adatokat. Az NHS Scotland 
nem tárol személyes adatokat, és nem továbbít információt harmadik félnek.  
 
Azt is egyértelművé teszik, hogy az igazolás nem alkalmas a személyazonosság 
igazolására. 
 
Ha igazolásán bármelyik adat helytelen, vagy ha Skócián kívül kapott védőoltást, 
kérjük, hívja a védettségi forródrótot a 0808 196 8565 számon, vagy kérjen meg 
valakit, hogy az Ön nevében tegye ezt meg. 
 
 
 
 


