
Certificat privind starea COVID
Răspunsuri la câteva întrebări pe care s-ar putea să le aveți

De ce am primit acest certificat acum? 
Programul de vaccinare al Guvernului din Jersey v-a trimis acest certificat deoarece v-a fost administrat un curs 
complet (două doze) de vaccin COVID-19. Alte țări din Spațiul Schengen emit certificate de securitate similare, iar 
formatul este aliniat la standardele de securitate din Marea Britanie și UE.

Când și unde aș putea avea nevoie de acest certificat? 
Certificatul privind starea COVID poate fi solicitat de celelalte țări din mai multe motive, printre care și trecerea 
graniței. Acest aspect va depinde de măsurile aplicabile la acel moment. De asemenea, este posibil să vi se 
solicite certificatul atunci când călătoriți în străinătate.  

Asigurați-vă că: 
• verificați cerințele de acces pentru țara dumneavoastră de destinație accesând paginile cu sfaturi de călătorie 

în străinătate ale GOV.UK 
• obțineți informații actualizate de pe site-ul web al țării de destinație

Securitatea certificatului
Certificatul dumneavoastră privind starea COVID oferă dovada sigură și oficială a vaccinării complete. 
Caracteristicile privind securitatea certificatului fac ca acesta să nu poată fi falsificat. 

Cum trebuie să procedez dacă îmi pierd certificatul? 
Acest certificat este important. Păstrați-l în siguranță. Dovedește că ați făcut vaccinul complet împotriva COVID-19. 
Dacă îl pierdeți, puteți apela linia de asistență Coronavirus la 0800 735 5566. 

Există o alternativă digitală? 
În prezent se lucrează la o alternativă digitală care să permită verificarea internațională a certificatului privind 
starea COVID. Între timp, certificatul original în format fizic este singura formă prin care puteți dovedi vaccinarea. 
O fotocopie sau o fotografie a certificatului nu va echivala cu acesta din cauza caracteristicilor de securitate 
încorporate.

De ce figurează centrul administrativ listat ca Fort Regent?
Fort Regent este centrul organizațional al Programului de vaccinare COVID-19 Jersey. Acesta monitorizează toate 
vaccinurile administrate în Jersey în orice context, inclusiv la Centrul de vaccinare COVID-19, în case/agenții de 
îngrijire, prin vizite la domiciliu, în organizații de caritate comunitare, în clinici pop-up și în alte locații destinate 
vaccinării. 

Alte denumiri utilizate pentru vaccinurile COVID-19 
Fiecare vaccin administrat în Jersey dispune de o altă denumire de produs și de producător pe teritoriul UE: 
• Pfizer / BioNTech - acesta este, de asemenea, cunoscut sub numele de Comirnaty® și este fabricat de Biontech 

Manufacturing GmbH
• AstraZeneca - este cunoscut și sub numele de Vaxzevria® și este fabricat de AstraZeneca AB
• Moderna - acesta este, de asemenea, cunoscut sub numele de COVID 19 Vaccine Moderna® și este fabricat de 

Moderna Biotech Spain S.L

Pentru traduceri și mai multe informații, accesați: www.gov.je/covidstatus 
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