
پذیرفته می شود  نیز   انگلستان و ولزکشور های  ۱۹-کووید گست کارت واکسینا ۱۲  تاریخ از  
 

انگلستان و ولز  کشور های  NHS Covid Passکارت واکسین در ناروی ، اگستماه  دوازدهم  ربعد از ظه  ۳از ساعت

آغاز می     NHS Covid Pass کارت های QRتائید کود ک سیستم برای از ی  تفادهاس  ذکورم خ سر از تاریپذیرفته می شود. 

 شود. 

 

به   می توانند واکسین شده باشند ( کاملا EMAاروپا ) هادوی  ۀ تائید شده ادارساکن انگلستان و ولز که با واکسین های افراد یعنی 

نیز قابل تطبیق   ودندمبتل شده ب  ۱۹-سفر کنند. این امر در مورد افرادی که در شش ماه گذشته به بیماری کووید  ادانهآز ناروی

  اتانجام دادن تست در سرحدو فورمه ورودی  است. بنا بر این، افراد مذکور از قرنطین ورود، ارائه تست منفی، خانه پری 

 د.  معاف می باشن 

 

تعداد زیاد باشنده   زیرا ر اختیار داریمدسیستم را   کنون ایناخوشالم که گوید: می  وزیر صحت عامه و خدمات مراقبتی، بنت هویه

سانتر می شود.  آآمدن آنها به ناروی  حال نزدیک دارند و   ۀ گان این کشور ها با ناروی رابط   

 

به سر می  و در هوتل قرنطین را دارند  NHS Covid Passاعتبار  قابل کارت انگلستان و ولز که کشور های مسافرین عده آن 

 این تغییرات هوتل را ترک کنند.  عملی شدن بعد ازمی توانند ، برند

 

کود   در صورتیکهناروی نمیتواند آنها را تائید کند. لهذا  د،ن نمیباش QRچون نسخه های کاغذی کارت های مذکور دارای کود 

QR  نسخه های کاغذی کارت های شاملNHS (National Health Service) اروی  در ن تائید کارت های مذکور ، گردد

 امکان پذیر خواهد بود. 

 

را    NHS Covid Passانتظار می رود که ایرلند شمالی و سکاتلند نیز در آینده نزدیک کارت های دیجیتل قابل تائید معادل 

 تائید کند.  را  ر ی مذکوکارت هادریافت کنند. در آنصورت ناروی سیستم های را ایجاد خواهد نمود که بتواند 

 

کننده گان این تحقیقات حق استفاده از کارت های   اشتراک  برایگنجانیده شده است و  تدر بریتانیا واکسین نوواواکس در تحقیقا

NHS COVID pass  .از   آن الی تائید باید وزذکپذیرفتن واکسین مکه برای  نمایدمی   توصیهریاست صحت عامه داده می شود

حدودیت های  متابع ، واکسین نواواکس را دریافت کرده باشند افرادی که  یعنی ؛انتظار بکشیم( EMAادویه اروپا ) ۀطرف ادار 

 اشند. ی ب ، مدمبتل نشده باشن  ۱۹-وویدو یا هم در شش ماه آخر به بیماری ک  باشند واکشین نشده کاملا  ی که اشخاص برای وضع شده 


