
Škotijos Nacionalinės sveikatos tarnybos (NHS) COVID pažymėjimas  
 
 
 
Škotijos Nacionalinės sveikatos tarnybos (NHS) COVID pažymėjime pateikiama 
informacija apie jūsų skiepijimą nuo COVID infekcijos ir tyrimų rezultatai, taip pat 
informacija apie jūsų pasveikimą po ligos. 
 
Informaciją galite naudoti, kai reikia patvirtinti COVID būklę keliaujant į užsienį.   
 
Jei naudojate COVID pažymėjimą kelionėms į užsienį, turite vadovautis įvažiavimo į 
paskirties šalį reikalavimais, taip pat įsitikinti, kokie reikalavimai galioja grįžtant iš tos 
šalies į Škotiją.  
 
Lengviausias ir saugiausias būdas gauti COVID pažymėjimą yra Škotijos 
Nacionalinės sveikatos tarnybos (NHS) COVID būklės programėlė. Įsitikinkite, kad 
turite naujausią programėlės versiją. 
 
Galite parsisiųsti PDF kopiją internetu arba prašyti popierinės skiepijimo  
pažymėjimo versijos, paskambindami COVID būklės pagalbos linija 0808 196 8565. 
Kai jums reikia popierinės versijos, pasilikite pakankamai laiko jai gauti. 
 
Jei jums dar nėra 16 metų, galite prašyti skiepijimo pažymėjimo kopijos 
paskambindami COVID būklės pagalbos linija 0808 196 8565.  
 
Jei jums daugiau negu 16 metų ir Škotijos Nacionalinės sveikatos tarnybos (NHS) 
PGR tyrimas atliktas iki gegužės 1 d., pasveikimo p ligos patvirtinimas bus matomas 
COVID būklės programėlėje arba jį galima gauti Nacionalinės sveikatos tarnybos 
(NHS) informacijos portale 180 dienų po teigiamo PGR tyrimo rezultato gavimo 
dienos. Jei jums dar nėra 16 metų, galite skambinti į pagalbos liniją ir prašyti 
pasveikimą liudijančio dokumento kopiją. Jei tyrimą atlikote privačiai, pasveikimą 
įrodyti galite siųsdami tekstinį pranešimą arba elektroninį laišką, patvirtinantį jūsų 
PGR tyrimo rezultatą. 
 
Kai gaunate spausdintą Škotijos Nacionalinės sveikatos tarnybos (NHS) COVID 
pažymėjimo versiją, dešiniajame viršutiniame kampe rasite Anglijos, Velso, Škotijos 
ir Šiaurės Airijos logotipus. Po keturių nacijų logotipais yra mėlyna rodyklė, kuri yra 
apsaugos nuo apgavysčių užtikrinimo ženklas. 
 
Jūsų vardas ir adresas yra laiško viršuje, kur taip pat nurodoma laiško išsiuntimo 
data. 
 
Vardas ir adresas jūsų skiepijimo pažymėjime turi sutapti su informacija, esančia 
bendrosios praktikos gydytojo duomenų registre. 
 
Jei jūsų adresas COVID pažymėjime yra pasenęs, galite naudoti jį kelionėms į 
užsienį bei patekti į vietas bei renginius, jei jūsų vardas ir gimimo data yra teisingi. 
 
Keliaujant į užsienį, skiepijimo pažymėjime vidurinįjį vardą nurodyti nebūtina. 
 

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


Jūsų pažymėjime yra mėlynas vandens ženklas, kuris yra dar viena saugumo 
užtikrinimo priemonė.  
 
Mėlyname langelyje yra informacija apie jūsų skiepijimą. Čia nurodoma, kiek skiepų 
dozių ir kada jūs gavote. 
 
Po šia informacija apie skiepų dozes yra 2D brūkšninis kodas arba QR kodas.  
Specialiais įrenginiais nuskenavus šiuos kodus, matoma informacija apie jūsų 
skiepus ir tai yra patvirtinimas, kad informacija yra tikra. Šis brūkšninis kodas yra 
riboto galiojimo. Prieš baigiantis jo galiojimui arba pasiskiepijus papildoma vakcinos 
doze, jūs turite prašyti naujo laiško.  
 
Informacija jums suteiktame 2D brūkšniniame kode negali būti redaguojama, taigi, ši 
savybė užtikrina papildomą saugumą. 
 
Laiško apačioje nurodyta interneto svetainė, kurioje pateikiama informacija apie tai, 
kaip Škotijos Nacionalinė sveikatos tarnyba (NHS) naudoja laiške esančius jūsų 
duomenis. Škotijos Nacionalinė sveikatos tarnyba (NHS) nesaugo asmens duomenų 
ir neperduoda jų trečiosioms šalims.  
 
Taip pat nurodoma, kad šis laiškas nėra jūsų asmens tapatybės patvirtinimas. 
 
Kreipkitės į COVID būklės pagalbos liniją 0808 196 8565 arba paprašykite, kad kas 
nors tai padarytų jūsų vardu, jei laiške esanti informacija yra neteisinga arba jei 
skiepijotės ne Škotijoje. 
 
 
 
 


