
NHS Scotland COVID Status 
 
 
 
NHS Scotland COVID Status (paszport covidowy) w bezpieczny sposób 
przechowuje szczegółowe informacje o Twoim szczepieniu na COVID oraz wyniki 
badań, jak również informacje o wyzdrowieniu. 
 
Możesz użyć go w celu potwierdzenia swojego statusu COVID podczas podróży za 
granicę. 
 
Korzystając z tego paszportu w celach podróży zagranicznych, powinno się 
przestrzegać przepisów kraju, do którego się wyjeżdża, i sprawdzić wymagania 
obowiązujące w Szkocji dla osób powracających z tego kraju. 
 
Najprostszym oraz najbezpieczniejszym sposobem poświadczenia statusu COVID 
jest użycie aplikacji NHS Scotland COVID Status. Upewnij się, że masz najnowszą 
wersję tej aplikacji. 
 
Możesz także pobrać kopię PDF online lub poprosić o papierowy certyfikat 
szczepienia, dzwoniąc na Infolinię COVID Status pod nr 0808 196 8565. Pamiętaj, 
aby poprosić o papierową kopię z odpowiednim wyprzedzeniem. 
 
Jeśli jesteś osobą poniżej 16. roku życia, możesz poprosić o kopię Twojego 
certyfikatu szczepienia, dzwoniąc na Infolinię COVID Status pod numerem 0808 196 
8565. 
 
Jeśli masz co najmniej 16 lat, a test PCR na koronawirusa refundowany przez NHS 
(National Health Service) został przeprowadzony przed 1 maja, zaświadczenie 
o statusie ozdrowieńca będzie dostępne w aplikacji COVID Status. Zaświadczenie 
można też uzyskać poprzez portal NHS Inform w okresie 180 dni od momentu 
otrzymania pozytywnego wyniku testu PCR. Jeśli nie masz ukończonych 16 lat, 
zadzwoń na infolinię w celu uzyskania kopii zaświadczenia o statusie ozdrowieńca. 
Jeśli test na koronawirusa został wykonany prywatnie, należy skorzystać 
z wiadomości SMS lub e-mail potwierdzającej rezultat testu PCR w celu ustalenia 
statusu ozdrowieńca. 
 
Po otrzymaniu papierowej wersji NHS Scotland COVID Status, w prawym górnym 
rogu zobaczysz logo Anglii, Walii, Szkocji i Irlandii Północnej. Pod logo tych czterech 
krajów znajduje się niebieska strzałka, która jest zabezpieczeniem przed 
oszustwem. 
 
Twoje nazwisko i adres znajdują się w nagłówku listu wraz z datą jego nadania. 
 
Nazwisko i adres podane na Twoim statusie szczepienia będą zgodne 
z informacjami w karcie pacjenta u Twojego lekarza rodzinnego. 
 
Jeżeli adres podany na Twoim paszporcie COVID jest nieaktualny, możesz cały 
czas korzystać z niego w podróżach za granicę w celu uzyskania wstępu do 

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


budynków oraz na wydarzenia, pod warunkiem że Twoje imię i nazwisko oraz data 
urodzenia są poprawne. 
 
Drugie imię nie jest potrzebne na certyfikacie szczepienia w celu podróży za granicę. 
 
Na Twoim certyfikacie znajduje się znak wodny, który jest kolejnym 
zabezpieczeniem. 
 
W niebieskiej ramce znajdują się informacje dotyczące Twojego szczepienia. 
Dotyczą one przyjętych dawek i daty szczepień. 
 
Pod informacjami o każdej dawce znajduje się kod kreskowy 2D lub kod QR. 
Zawiera on informacje o dawce, a po zeskanowaniu go przy użyciu specjalistycznej 
technologii można wyświetlić informacje o szczepieniu i zweryfikować ich 
autentyczność. Kod kreskowy posiada datę ważności. Przed upływem daty ważności 
lub po otrzymaniu dodatkowej dawki szczepienia należy złożyć wniosek o wydanie 
nowego certyfikatu. 
 
Informacji ujętych w Twoim kodzie kreskowym 2D nie można edytować, co zapewnia 
dodatkowe zabezpieczenie. 
 
W dolnej części certyfikatu znajduje się adres strony internetowej, na której są 
informacje o sposobie przetwarzania danych z certyfikatu przez NHS Scotland. NHS 
Scotland nie przechowuje danych osobowych ani nie przekazuje ich stronom 
trzecim. 
 
List w sposób jasny potwierdza, że nie jest dowodem tożsamości. 
 
Jeśli jakiekolwiek informacje zawarte w liście są niepełne lub jeśli zaszczepiłeś(-aś) 
się poza granicami Szkocji, skontaktuj się lub poproś kogoś o kontakt w Twoim 
imieniu z infolinią COVID Status pod nr 0808 196 8565. 


