
Skotijas NHS COVID statuss (NHS Scotland COVID Status)  
 
 
 
Skotijas NHS COVID statusā drošā veidā iekļauta sīka informācija par jūsu COVID 
vakcinēšanās un testu rezultātiem, kā arī informācija par jūsu atveseļošanos. 
 
Jūs to varat izmantot, lai pierādītu savu COVID statusu, ja ceļojat uz ārzemēm.   
 
Ja izmantojat COVID statusu starptautiskiem ceļojumiem, jums jāievēro ieceļošanas 
prasības tajā valstī, uz kuru ceļojat, kā arī Skotijas noteiktās prasības, atgriežoties 
no šīs valsts Skotijā.  
 
Visvieglāk un visdrošāk savu COVID statusu iespējams pierādīt, izmantojot Skotijas 
NHS COVID statusa lietotni NHS Scotland COVID Status app. Pārliecinieties, ka 
jums ir lietotnes jaunākā versija. 
 
Tāpat arī iespējams tiešsaistē lejupielādēt savu PDF kopiju vai pieprasīt savu 
vakcinācijas sertifikātu, zvanot uz COVID statusa palīdzības līnijas (COVID Status 
Helpline) tālruni 0808 196 8565. Ja jums nepieciešama papīra kopija, parūpējieties 
par tās saņemšanu pietiekami ilgu laiku, pirms jums tā nepieciešama. 
 
Ja esat jaunāks par 16 gadiem, vakcinācijas statusa kopiju varat pieprasīt, zvanot uz 
COVID statusa palīdzības līnijas tālruni 0808 196 8565.  
 
Ja jums ir 16 vai vairāk gadu un pirms 1. maija jums tika veikts NHS PCR tests, 
izveseļošanās pierādījumu iespējams parādīt, izmantojot COVID statusa lietotni, vai 
arī 180 dienu laikā kopš pozitīvā PCR testa rezultāta to var saņemt NHS 
informatīvajā portālā. Ja esat jaunāks par 16 gadiem, varat piezvanīt palīdzības 
līnijai un lūgt izsniegt izveseļošanās statusa apliecinājuma kopiju. Ja tests ir veikts 
privāti, pierādījums par izveseļošanos būs īsziņa vai e-pasts ar jūsu PCR testa 
rezultāta apstiprinājumu. 
 
Saņemot izdrukātu sava NHS Scotland COVID Status versiju, augšējā labajā stūrī 
būs redzami Anglijas, Velsas, Skotijas un Ziemeļīrijas logotipi. Zem šiem četru 
nācijulogotipiem ir zila bultiņa, kas ir drošības elements viltojumu novēršanai. 
 
Dokumenta augšdaļā norādīts jūsu vārds, uzvārds un adrese, kā arī izdošanas 
datums. 
 
Jūsu vakcinācijas statusā norādītais vārds, uzvārds un adrese atbildīs informācijai 
jūsu ģimenes ārsta medicīniskajā kartē. 
 
Ja jūsu COVID statusā norādītā adrese vairs nav pareiza, jūs šo COVID statusu 
joprojām varat izmantot starptautiskiem ceļojumiem un iekļūšanai norises vietās un 
pasākumos, ja vien ir pareizi norādīti jūsu vārds, uzvārds un dzimšanas datums. 
 
Lai dotos starptautiskos ceļojumos, vakcinācijas statusā nav jābūt norādītiem 
otrajiem vai citiem vārdiem. 
 

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


Sertifikātā ir iekļauta zila ūdenszīme, kas ir vēl viens drošības elements.  
 
Zilajā lodziņā ir ietverta jūsu vakcinēšanās informācija. Tā parāda jūsu saņemtās 
devas un to saņemšanas laiku. 
 
Zem katras informācijas par saņemto devu ir 2D svītrkods vai QR kods 
(kvadrātkods). Tajā ir iekļauta informācija par jūsu saņemto devu. Skenējot kodu ar 
īpašu tehnoloģiju, tiek parādīta jūsu vakcinācijas informācija un pārbaudīts, vai tā ir 
patiesa. Svītru kodam ir derīguma termiņš. Ja saņemat vakcīnas papildu devu, jums 
pirms derīguma termiņa beigām jāpieprasa jauna vēstule.  
 
Lai nodrošinātu papildu drošību, jūsu 2D svītru kodā iekļauto informāciju nav 
iespējams rediģēt. 
 
Vēstules apakšējā daļā ir norādīta tīmekļa vietne, kurā sniegta informācija par to, kā 
NHS Scotland izmanto vēstulē ietvertos datus. NHS Scotland neuzglabā personas 
datus un nenodod šo informāciju trešām personām.  
 
Tāpat ir skaidri noteikts, ka jūsu vēstule nav ID pierādījums. 
 
Ja jūsu vēstulē sniegtā informācija nav pareiza vai esat vakcinējies ārpus Skotijas, 
lūdzu, sazinieties vai lūdzat kādu citu personu sazināties ar palīdzības līniju COVID 
Status Helpline, zvanot uz tālruni 0808 196 8565. 
 
 
 
 


