Удостоверяване на COVID статус
Отговори на някои въпроси, които може да имате
Защо получих този сертификат сега?
Програмата за ваксинация на правителството на Джърси ви е изпратила този сертификат, защото сте
получили пълен курс (две дози) от ваксината срещу COVID-19. Други страни в рамките на общата зона за
пътуване произвеждат подобни сигурни сертификати и форматът е съобразен със стандартите за сигурност
на Обединеното кралство и ЕС.
Кога и къде може да ми е нужен този сертификат?
Сертификат за COVID статус може да бъде поискан от други държави по няколко причини, включително
влизане на границата. Това ще зависи от правилата, които се прилагат по това време и може да бъдете
помолени да покажете това удостоверение, когато пътувате в чужбина.
Уверете се, че:
• сте проверили изискванията за влизане за държавата, до която пътувате на страниците за съвети за
чуждестранни пътувания на GOV.UK
• имате актуална информация от уебсайта на държавата, до която пътувате
Защита на сертификата
Вашият сертификат за COVID статус ви предоставя сигурни, официални доказателства за пълна
ваксинация. Функциите за сигурност в сертификата означават, че той не може да бъде възпроизведен.
Какво да направя, ако загубя сертификата си?
Този сертификат е важен. Пазете го. Той доказва, че сте били напълно ваксинирани срещу COVID-19. Ако го
загубите, можете да се обадите на горещата линия за коронавирус на 0800 735 5566.
Има ли цифрова алтернатива?
Цифрово решение, което позволява международна проверка на сертификата за COVID статус, е в процес
на разработване. Междувременно оригиналният хартиен сертификат е единствената форма на сигурно
доказателство за ваксинация. Фотокопие или снимка на сертификата не могат да се използват поради
вградените функции за сигурност.
Защо администриращият център е посочен като Fort Regent?
Fort Regent е организационният център на Ваксинационната програма за COVID-19 на Джърси и
администрира всички ваксинации, направени в Джърси, във всяко място, включително Центъра за
ваксинация срещу COVID-19, домовете/агенциите за грижи, домашните посещения, благотворителните
организации в общността, подвижните клиники и други места за ваксинация.
Различни имена, използвани за ваксините срещу COVID-19
Всяка от ваксините, приложени в Джърси, има различни имена на ваксинационните продукти и
производители в целия ЕС:
• Pfizer/BioNTech - известна още като Comirnaty® и се произвежда от Biontech Manufacturing GmbH
• AstraZeneca - известна още като Vaxzevria® и се произвежда от AstraZeneca AB
• Moderna - известна още като COVID 19 Vaccine Moderna® и се произвежда от Moderna Biotech Spain S.L.
За преводи и повече информация посетете: www.gov.je/covidstatus
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