Zaświadczenie o szczepieniu przeciw COVID
Odpowiedzi na często zadawane pytania
Dlaczego otrzymałem zaświadczenie?
Program szczepień rządu Jersey przesyła zaświadczenie pacjentom, którzy przyjęli pełen cykl (dwie dawki)
szczepienia przeciw COVID-19. Inne kraje należące do Wspólnego Obszaru Podróżowania wydają podobne
bezpieczne zaświadczenia – format jest dostosowany do brytyjskich i unijnych norm bezpieczeństwa.
Gdzie i kiedy przyda mi się to zaświadczenie?
Zaświadczenie o szczepieniu przeciw COVID może być wymagane przez inne kraje z różnych powodów, w tym
przy przekraczaniu granicy. Wszystko zależy od zasad obowiązujących w danym momencie – niekiedy podczas
podroży za granicę konieczne może być okazanie zaświadczenia.
Należy pamiętać o:
• sprawdzeniu wymogów dotyczących wjazdu do kraju docelowego na stronach zawierających wskazówki w
zakresie podróży zagranicznych na portalu GOV.UK,
• pozyskaniu aktualnych informacji ze strony kraju docelowego.
Bezpieczeństwo zaświadczenia
Zaświadczenie o szczepieniu przeciw COVID stanowi bezpieczny, oficjalny dowód odbycia pełnego szczepienia.
Zabezpieczenia zawarte w zaświadczeniu uniemożliwiają jego powielanie.
Co zrobić, jeżeli zgubię zaświadczenie?
Zaświadczenie jest bardzo istotne. Należy trzymać je w bezpiecznym miejscu. Stanowi ono dowód na odbycie
pełnego szczepienia przeciw COVID-19. W razie utraty zaświadczenia należy zadzwonić na infolinię ds.
koronawirusa pod numer 0800 735 5566.
Czy istnieje jakieś alternatywne rozwiązanie elektroniczne?
Trwają prace nad opracowaniem elektronicznego rozwiązania umożliwiającego międzynarodową weryfikację
zaświadczenia o szczepieniu przeciw COVID. Dopóki się to nie uda, jedynym bezpiecznym dowodem szczepienia
jest oryginalne papierowe zaświadczenie. Ze względu na wbudowane zabezpieczenia nie można używać
kserokopii ani fotografii zaświadczenia.
Dlaczego Fort Regent widnieje jako punkt szczepienia?
Fort Regent pełni rolę centrum organizacyjnego programu szczepień przeciwko COVID-19 w Jersey, które
zarządza wszystkimi szczepieniami wykonywanymi na całym terytorium Jersey, w tym między innymi w
ośrodku szczepień przeciwko COVID-19, domach opieki/agencjach, podczas wizyt domowych, w społecznych
organizacjach charytatywnych i w przychodniach tymczasowych.
Nazwy szczepionek przeciw COVID-19
Szczepionki podawane na terytorium Jersey charakteryzują się różnymi nazwami produktów i producentów w
poszczególnych krajach UE:
• Pfizer/BioNTech – znana również jako Comirnaty®, produkowana przez firmę Biontech Manufacturing GmbH,
• AstraZeneca – znana również jako Vaxzevria®, produkowana przez firmę AstraZeneca AB,
• Moderna – znana również jako COVID 19 Vaccine Moderna®, produkowana przez firmę Moderna Biotech Spain
S.L.
Tłumaczenia i dodatkowe informacje można znaleźć na stronie: www.gov.je/covidstatus
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