
Statutul COVID – NHS Scoția  
 
 
 
Statutul COVID – NHS Scoția conține detalii despre vaccinarea și rezultatele testării 
dvs. COVID, precum și informații despre recuperare, într-un mod securizat. 
 
Le puteți utiliza pentru a vă dovedi statutul COVID când călătoriți peste hotare. 
 
Dacă utilizați statutul dvs. COVID pentru călătorii internaționale, trebuie să urmați 
cerințele de acces din țara în care călătoriți. De asemenea, trebuie să verificați care 
sunt cerințele privind revenirea în Scoția din țara respectivă. 
 
Cel mai sigur și mai ușor mod în care vă puteți dovedi statutul COVID este să folosiți 
aplicația COVID Status publicată de NHS Scoția. Asigurați-vă că dețineți cea mai 
recentă versiune a aplicației. 
 
De asemenea, puteți descărca un exemplar PDF online sau puteți solicita un certificat 
de vaccinare pe suport de hârtie, apelând Linia telefonică privind statutul COVID, la 
numărul 0808 196 8565. Asigurați-vă că aveți la dispoziție suficient timp pentru a 
obține exemplarul pe suport de hârtie, înainte de a avea nevoie de el. 
 
Dacă aveți mai puțin de 16 ani, puteți solicita o copie a situației vaccinării dvs. apelând 
Linia telefonică privind statutul COVID, la numărul 0808 196 8565. 
 
Dacă aveți minimum 16 ani și ați efectuat un test PCR NHS înainte de data de 1 mai, 
dovada trecerii prin boală se va putea consulta în aplicația COVID Status sau se poate 
obține din portalul NHS Inform, timp de 180 de zile de la data rezultatului pozitiv la 
testul PCR. Dacă aveți mai puțin de 16 ani, puteți telefona la linia de asistență pentru 
a solicita o copie a statutului dvs. de persoană trecută prin boală. Dacă ați efectuat un 
test privat, ar trebui să utilizați mesajul SMS sau e-mail prin care se confirmă rezultatul 
dvs. PCR pentru a prezenta dovada trecerii prin boală. 
 
Când primiți versiunea tipărită a statutului COVID – NHS Scoția, veți vedea în colțul 
din dreapta sus logourile Angliei, Țării Galilor, Scoției și Irlandei de Nord. Sub aceste 
patru logouri se află o săgeată albastră care este o caracteristică de securitate menită 
să prevină fraudele. 
 
Numele și adresa dvs. figurează în partea de sus a scrisorii, alături de data la care a 
fost redactată scrisoarea. 
 
Numele și adresa din statutul dvs. de vaccinare trebuie să corespundă informațiilor 
din fișa de pacient pe care o deține medicul dvs. de familie. 
 
Dacă adresa asociată statutului dvs. COVID nu mai este de actualitate, o puteți utiliza 
în continuare pentru călătorii internaționale și pentru a intra în anumite locații și la 
evenimente, cu condiția ca numele și data dvs. de naștere să fie corecte. 
 
Pentru călătorii internaționale nu este necesar ca inițiala tatălui să figureze pe statutul 
dvs. de vaccinare. 

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


Pe certificatul dvs. figurează un filigran albastru, care reprezintă o altă caracteristică 
de securitate. 
 
În caseta albastră se află informațiile dvs. de vaccinare. Acestea vor indica dozele pe 
care le-ați primit, precum și data la care v-au fost administrate. 
 
Sub informațiile aferente fiecărei doze există un cod de bare 2D sau un cod QR. 
Acesta conține informații despre doza dvs. care, în momentul în care sunt scanate 
folosind o tehnologie specializată, vor afișa detalii privind vaccinarea dvs. și vor 
verifica autenticitatea acestora. Acest cod de bare are o dată de expirare. Înainte de 
această dată de expirare sau dacă primiți o doză suplimentară de vaccin, va trebui să 
solicitați o nouă scrisoare. 
 
Informațiile din codul de bare 2D nu pot fi modificate, ceea ce conferă un plus de 
securitate. 
 
În partea de jos a scrisorii se află un site care conține informații despre modul în care 
NHS Scoția folosește datele din scrisoarea dvs. NHS Scoția nu stochează informații 
personale și nu transmite informațiile către terți. 
 
De asemenea, se menționează clar faptul că scrisoarea nu constituie o dovadă a 
identității dvs. 
 
Dacă în scrisoarea dvs. figurează informații incorecte sau dacă vi s-au administrat 
vaccinurile în afara Scoției, contactați sau solicitați unei persoane să contacteze în 
numele dvs. Linia telefonică privind statutul COVID, la numărul: 0808 196 8565. 


