
  وضعیت COVIDسکاټلینډ  NHSد 

 

واکسین کولو جزئیات او د معاېنې پایلې او همدارنګه ستاسو  COVIDوضعیت ستاسو د  COVIDسکاټلینډ NHS  د
 د رغیدو معلومات په خوندي ډول لري. 

 وضیعت ثابت کړئ کله چې بیرون سفر کوئ.  COVIDتاسو دا کارولی شئ ترڅو د 

کړئ  وضعیت وکاروئ نو تاسو باید د هغه هیواد ته د ننوتو اړتیاوې تعقیب  COVIDکه د نړیوال سفر لپاره خپل د  
 چې تاسو ورته سفر کوئ، تاسو باید دا هم وګورئ چې ستاسو له دې هیواد څخه سکاټلینډ ته د ستنیدو اړتیاوې څه دي. 

 
  COVID Statusسکاټلینډ  NHSوضعیت ثابتولو لپاره ترټولو اسانه او خوندي طریقه د  COVIDستاسو د 

 اپلیکیشن کارول دي. ډاډ ترالسه کړئ چې تاسو د اپلیکیشن وروستۍ نسخه لرئ. 

 196 0808وضعیت مرستې کرښې ته په  COVIDیا د  یوه کاپی اڼالین ډاونلوډ کړئ PDFتاسو کلوالی شئ د 
تلیفون کولو سره د کاغذ واکسین کولو سند غوښتنه کړئ. خپل ځان ته د کاغذ کاپي ترالسه کولو لپاره پوره  8565

 وخت ورکړئ مخکې لدې چې تاسو ورته اړتیا ولرئ. 

 196 0808وضعیت د مرستي کرښي ته په COVIDوالی شئ د کلونو څخه کم عمر لرئ، تاسو ک 16که تاسو د 
 تلیفون کولو سره د خپل واکسین کولو وضعیت کاپي غوښتنه وکړئ.  8565

مئ څځه، د  لومړي  1مو ترسره کړې وي مخکې له  NHS PCRکاله ېا زېات وي او  16که چېرې ستاسو عمر 
COVID  وضیعت ثبوت به د ایپ له الرې وښودل شي او ېا هم دNHS  په جریان   180انفارم پورټال له الرې د

کاله ېا کم وي تاسو کولی شئ د تلیفون خط څخه د    16معاېنې پاېلې راهیسي. که چېرې ستاسو عمر  PCRکې د 
رغېدلو وضیعت ېوې کاپي غوښتنه وکړئ. که چېرې تاسو ېو شخصي معاېنه ترسره کړې وي تاسو باېد د متن مسج ېا 

   پاېلې تایید کړئ د بیا رغونې ثبوت ثابتولو لپاره. PCRخپل د  برښنالیک وکاروئ ترڅو

وضعیت چاپ شوی نسخه ترالسه کوئ، تاسو به په پورتنۍ ښیې کونج  COVIDسکاټلینډ  NHSکله چې تاسو د خپل 
کې د انګلستان، ویلز، سکاټلینډ او شمالي آیرلینډ لپاره لوګو یا نښه وګورئ. د څلور ملت نښو الندې یو وودي تیر دی  

 کوم چې د درغلیو مخنیوي لپاره امنیتی ځانګړنه ده.

 د لیک په سر کي دي.  د لیک د صادریدو نېټې سره ستاسو نوم او پته

 ناروغ ریکارډ کي معلوماتو سره سمون ولري.  GPستاسو په واکسیناسیون وضعیت کي نوم او پته به ستاسو د 

وضعیت کي ستاسو ادرس زوړ وي تاسو الهم کوالی شئ دا د نړیوال سفر او ځایونو ته د  COVIDکه ستاسو په 
 ږیدني نیټه چمتو کول در وي.ننوتلو لپاره وکاروئ، که چېرې ستاسو نوم او د زی

تاسو د نړیوال سفر یا ځایونو ته د ننوتلو لپاره په خپل واکسیناسیون وضعیت کي خپل منځني نوم)نومونو( ته اړتیا  
 نلرئ.  

 ستاسو په تصدیق کې یوه وودي د اوبو نښه شتون لري کوم چې یوه بله امنیتي ځانګړنه ده. 

واکسیناسیون معلومات دي. دا به هغه خوراکونه وښیې چې تاسو ترالسه کړي دې او کله  په وودي بکس کې ستاسو د 
 تاسو دوئ ترالسه کړي.

پدې کي ستاسو د دوز یا خوراک په اړه   کوډ شتون لري.  QRبارکوډ یا  2Dد هر خوراک د معلوماتو الندې، 
اسو د واکسین کولو معلومات وښیې او معلومات شامل دي چي، کله د متخصص ټیکنالوژۍ سره سکین شوې، دا به ست

تایید به یې کړي چې دا ریښتینی یا اصلې دی. دا بارکوډ د ختمیدو نیټه لري. د دې ختمیدو نیټې څخه دمخه، یا که تاسو 
 د واکسین اضافي دوز ترالسه کوئ، نو تاسو به د نوي لیک غوښتنه وکړئ. 

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


 ه دې المله اضافي امنیت چمتو کوي. بارکوډ دننه معلومات د سمولو وړ ندي ل 2Dستاسو د 

سکاټلینډ ستاسو په لیک  NHSد لیک په الندي برخه کې یوه ویب پاڼه ده چې پدې کې معلومات موجود دی چې څنګه 
 سکاټلینډ شخصي معلومات نه ذخیره کوي او دریمې ډلې ته معلومات نه لیږدوي.   NHSکې ډاټا کاروي. 

 ( ثبوت ندی.IDستاسو لیک د پېژند ) دلته روښانه مشوره هم موجوده ده چې

وضعیت ټلیفونی  COVIDمهرباني وکړئ له ېو چا سره اړیکه ونیسئ یا غوښتنه وکړئ چې ستاسو په استازیتوب د 
باندې اړیکه ونیسئ که ستاسو په لیک کې کوم معلومات غلط وي یا که تاسو د   8565 196 0808خدمت سره په 

 رالسه کړی وي.سکاټلینډ څخه بهر واکسیناسیون ت


