
NHS ਸਕਾਟਲੈਂਡ COVID ਸਥਿਤੀ  

 
 

 
NHS Scotland COVID ਸਥਿਤੀ ਥ ਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ COVID ਟੀਕਾਕਰਨ ਅਤੇ NHS ਟੈਸਟ ਦੇ ਨਤੀਥਿਆਂ ਦ ੇ

 ੇਰਥ ਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਥਰਕ ਰੀ ਦੀ ਿਾਣਕਾਰੀ, ਸੁਰਿੱਥਿਅਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਮਲ ਹੁੁੰਦੀ ਹੈ। 

 

ਤੁਸੀ ਂਥ ਦੇਸ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ  ਲੇੇ ਆਪਣੀ COVID ਸਥਿਤੀ ਨ ੁੰ  ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸਦੀ  ਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦ ੇ

ਹੋ।  

 

ਿੇ ਅੁੰਤਰਰਾਸਟਰੀ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਆਪਣੀ COVID ਸਥਿਤੀ ਦੀ  ਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹ ੇਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨ ੁੰ  ਉਸ ਦੇਸ ਦੀਆਂ 

ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਥਿਿੱਿੇ ਤੁਸੀ ਂਯਾਤਰਾ ਕਰ ਰਹ ੇਹ,ੋ ਤੁਹਾਨ ੁੰ  ਇਹ  ੀ 

ਦੇਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਥਕ ਇਸ ਦਸੇ ਤੋਂ ਸਕਾਟਲੈਂਡ  ਾਪਸ ਿਾਣ ਲਈ ਕੀ ਲੋੜਾਂ ਹਨ।  

 

ਆਪਣੀ COVID ਸਥਿਤੀ ਨ ੁੰ  ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਆਸਾਨ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸੁਰਿੱਥਿਅਤ ਤਰੀਕਾ ਹੈ NHS 

Scotland COVID ਸਥਿਤੀ ਐਪ ਦੀ  ਰਤੋਂ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਥਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕਲੋ ਐਪ ਦਾ 

ਨ ੀਨਤਮ ਸੁੰਸਕਰਨ ਹੈ। 

 

ਤੁਸੀ ਂਇਿੱਕ PDF ਕਾਪੀ ਔਨਲਾਈਨ   ੀ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਿਾ ਂ0808 196 8565 'ਤੇ COVID 

ਸਥਿਤੀ ਹੈਲਪਲਾਈਨ 'ਤ ੇਫਨੋ ਕਰਕੇ ਕਾਗਜ਼ੀ ਟੀਕਾਕਰਨ ਸਰਟੀਥਿਕੇਟ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਤੋਂ 

ਪਥਹਲਾਂ ਥਕ ਤੁਹਾਨ ੁੰ  ਇਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ੇ, ਆਪਣੀ ਪੇਪਰ ਕਾਪੀ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨ ੁੰ  ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ 

ਥਦਓ। 

 

ਿੇ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ 16 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘਿੱਟ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀ ਂ0808 196 8565 'ਤੇ COVID ਸਥਿਤੀ ਹੈਲਪਲਾਈਨ 'ਤੇ 

ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਟੀਕਾਕਰਨ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਕਾਪੀ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।  

 

ਿੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ 16 ਸਾਲ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਥਜ਼ਆਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 1 ਮਈ ਤੋਂ ਪਥਹਲਾ ਂNHS PCR ਥਲਆ ਥਗਆ 

ਸੀ, ਤਾ ਂਥਰਕ ਰੀ ਦਾ ਸਬ ਤ COVID Status ਐਪ ਰਾਹੀ ਂਥਦਿਾਇਆ ਿਾ ੇਗਾ ਿਾਂ ਸਕਾਰਾਤਮਕ PCR ਟੈਸਟ 

ਦੇ ਨਤੀਿੇ ਦੀ ਥਮਤੀ ਤੋਂ 180 ਥਦਨਾਂ ਤਿੱਕ NHS Inform ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀ ਂਪਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਿਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਿਕੇਰ 

ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ 16 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘਿੱਟ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀ ਂਥਰਕ ਰੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਕਾਪੀ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈਲਪਲਾਈਨ 

'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਿੇਕਰ ਤੁਸੀ ਂਇਿੱਕ ਪਰਾਈ ੇਟ ਟੈਸਟ ਥਲਆ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨ ੁੰ  ਥਰਕ ਰੀ ਦ ੇਸਬ ਤ ਨ ੁੰ  ਸਾਬਤ 

ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ PCR ਨਤੀਿੇ ਦੀ ਪੁਸਟੀ ਕਰਨ  ਾਲੇ ਟੈਕਸਟ ਸੁੰਦੇਸ ਿਾਂ ਈਮੇਲ ਦੀ  ਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ 

ਹੈ।  

 

ਿਦੋਂ ਤੁਸੀ ਂਆਪਣੀ NHS Scotland COVID ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਥਪਰੁੰਟ ਕੀਤਾ ਸੁੰਸਕਰਣ ਪਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀ ਂ

ਉਿੱਪਰ ਸਿੱਿੇ ਕੋਨੇ ਥ ਿੱਚ ਇੁੰਗਲੈਂਡ,  ੇਲਜ਼, ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਅਤ ੇਉਿੱਤਰੀ ਆਇਰਲੈਂਡ ਲਈ ਲੋਗੋ  ੇਿੋਗੇ। ਿੋਰ ਨੇਸਨ ਦੇ 

ਲੋਗੋ ਦ ੇਹਠੇਾਂ ਇਿੱਕ ਨੀਲਾ ਤੀਰ ਹੈ ਿੋ ਧੋਿਾਧੜੀ ਨ ੁੰ  ਰਕੋਣ ਲਈ ਇਿੱਕ ਸੁਰਿੱਥਿਆ ਥ ਸੇਸਤਾ ਹੈ। 

 

ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਅਤੇ ਪਤਾ ਥਮਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਥਚਿੱਠੀ ਦੇ ਥਸਿਰ 'ਤੇ ਹੈ ਥਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਥਚਿੱਠੀ ਿਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। 

 

ਤੁਹਾਡੇ ਟੀਕਾਕਰਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਨਾਮ ਅਤੇ ਪਤਾ ਤੁਹਾਡੇ GP ਮਰੀਜ਼ ਦ ੇਥਰਕਾਰਡ ਦੀ ਿਾਣਕਾਰੀ ਨਾਲ ਮਲੇ 

ਿਾਂਦਾ ਹੈ। 

 

ਿੇ ਤੁਹਾਡੀ COVID ਸਥਿਤੀ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪਤਾ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ ਤਾ ਂ ੀ ਤੁਸੀ ਂਇਸਦੀ  ਰਤੋਂ ਅੁੰਤਰਰਾਸਟਰੀ ਯਾਤਰਾ 

ਲਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹ,ੋ ਿੇ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਅਤ ੇਿਨਮ ਥਮਤੀ ਸਹੀ ਹੈ। 

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


ਅੁੰਤਰਰਾਸਟਰੀ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਤੁਹਾਨ ੁੰ  ਆਪਣੇ ਟੀਕਾਕਰਣ ਸਥਿਤੀ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਮਿੱਧ ਨਾਮ(ਮਾਂ) ਦੀ ਜ਼ਰ ਰਤ ਨਹੀ ਂ

ਹੈ।  

 

ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਮਾਣ-ਪਿੱਤਰ ਤ ੇਇਿੱਕ ਨੀਲਾ  ਾਟਰਮਾਰਕ ਹੈ ਿ ੋਇਿੱਕ ਹੋਰ ਸੁਰਿੱਥਿਆ ਥ ਸੇਸਤਾ ਹ।ੈ  

 

ਨੀਲੇ ਬਾਕਸ ਦੇ ਅੁੰਦਰ ਤੁਹਾਡੀ ਟੀਕਾਕਰਣ ਦੀ ਿਾਣਕਾਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਨ ੁੰ  ਪਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਿੁਰਾਕਾਂ ਨ ੁੰ ਅਤੇ ਿਦੋਂ 

ਤੁਸੀ ਂਉਨ੍ਾਂ ਨ ੁੰ  ਪਰਾਪਤ ਕੀਤਾ, ਥਦਿਾਏਗਾ। 

 

ਹਰੇਕ ਿੁਰਾਕ ਿਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਹਠੇਾਂ, ਇਿੱਕ 2D ਬਾਰਕੋਡ ਿਾਂ QR ਕੋਡ ਹੁੁੰਦਾ ਹੈ।  ਇਸ ਥ ਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਿੁਰਾਕ ਬਾਰ ੇ

ਿਾਣਕਾਰੀ ਸਾਮਲ ਹੁੁੰਦੀ ਹ ੈਿੋ, ਿਦੋਂ ਮਾਹਰ ਤਕਨਾਲੋਿੀ ਨਾਲ ਸਕਨੈ ਕੀਤੀ ਿਾਂਦੀ ਹ,ੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੀ 

ਿਾਣਕਾਰੀ ਥਦਿਾਏਗੀ ਅਤੇ ਤਸਦੀਕ ਕਰੇਗੀ ਥਕ ਇਹ ਅਸਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰਕੋਡ ਦੀ ਥਮਆਦ ਪੁਿੱਗਣ ਦੀ ਥਮਤੀ 

ਹੁੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਥਮਆਦ ਪੁਿੱਗਣ ਦੀ ਥਮਤੀ ਤੋਂ ਪਥਹਲਾਂ, ਿਾ ਂਿੇ ਤੁਹਾਨ ੁੰ   ੈਕਸੀਨ ਦੀ ਇਿੱਕ  ਾਧ  ਿੁਰਾਕ ਥਮਲਦੀ ਹੈ, 

ਤਾ ਂਤੁਹਾਨ ੁੰ  ਇਿੱਕ ਨ ੇਂ ਪਿੱਤਰ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ਗੇੀ।  

 

ਤੁਹਾਡੇ 2D ਬਾਰਕੋਡ ਦੇ ਅੁੰਦਰ ਦੀ ਿਾਣਕਾਰੀ ਸੁੰਪਾਥਦਤ ਕਰਨ ਦ ੇਯੋਗ ਨਹੀ ਂਹੈ ਇਸ ਲਈ  ਾਧ  ਸੁਰਿੱਥਿਆ 

ਪਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। 

 

ਥਚਿੱਠੀ ਦ ੇਹੇਠਾਂ ਇਿੱਕ  ੈਬਸਾਈਟ ਹੈ ਥਿਸ ਥ ਿੱਚ ਿਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਥਕ NHS ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਤਰ ਦੇ ਅੁੰਦਰ ਡੇਟਾ 

ਦੀ  ਰਤੋਂ ਥਕ ੇਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। NHS ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਥਨਿੱ ਿੀ ਿਾਣਕਾਰੀ ਨ ੁੰ  ਸਟੋਰ ਨਹੀ ਂਕਰਦਾ ਅਤੇ ਤੀਿੇ ਥਧਰਾਂ ਨ ੁੰ  

ਿਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀ ਂਥਦੁੰਦਾ।  

 

ਇਹ  ੀ ਸਪਸਟ ਸਲਾਹ ਹੈ ਥਕ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿੱਤਰ ID ਦਾ ਸਬ ਤ ਨਹੀ ਂਹੈ। 

 

ਿੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਤਰ ਥ ਿੱਚ ਕੋਈ ਿਾਣਕਾਰੀ ਗਲਤ ਹੈ ਿਾਂ ਤੁਹਾਨ ੁੰ  ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਟੀਕੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ 

ਥਕਰਪਾ ਕਰਕੇ 0808 196 8565 'ਤੇ COVID ਸਥਿਤੀ ਹਲੈਪਲਾਈਨ 'ਤੇ ਥਕਸੇ ਨਾਲ ਸੁੰਪਰਕ ਕਰ ੋਿਾਂ ਥਕਸੇ ਨ ੁੰ  

ਤੁਹਾਡੇ  ਲੋਂ  ਸੁੰਪਰਕ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹੋ। 

 
 


