
Certificado de Vacinação COVID
Respostas a algumas questões que possa ter 

Porque recebi este certificado agora?  
O programa de vacinação do Governo de Jersey enviou-lhe este certificado porque recebeu um ciclo completo 
(duas doses) da vacina da COVID-19. Outros países dentro do Espaço de Circulação Comum estão a produzir 
certificados seguros semelhantes e o formato está de acordo com as normas de segurança do Reino Unido e da 
União Europeia.

Quando e onde posso precisar deste certificado? 
Outros países podem solicitar um Certificado de Vacinação COVID por vários motivos, incluindo para entrada 
no país. Isto dependerá das regras que forem aplicadas nessa altura e pode ser-lhe pedido que apresente este 
certificado quando viajar para o estrangeiro.  

Certifique-se de que: 
• verifica os requisitos de entrada do seu país de destino nas páginas de aconselhamento de viagem para o 

estrangeiro GOV.UK 
• obtém informação atualizada do site do seu país de destino

Segurança do certificado
O seu Certificado de Vacinação COVID fornece-lhe uma prova segura e oficial da vacinação completa. Os 
recursos de segurança do certificado significam que não pode ser reproduzido. 

O que devo fazer se perder o meu certificado? 
Este certificado é importante. Mantenha-o em segurança. Prova que foi totalmente vacinado(a) contra a COVID-19. 
Se o perder, pode contactar a Linha de Apoio contra o Coronavírus através do 0800 735 5566. 

Existe uma alternativa digital? 
Está em desenvolvimento uma solução digital para permitir a verificação internacional do Certificado de 
Vacinação COVID. Entretanto, o certificado original em papel é a única forma de prova segura da vacinação. Não 
pode utilizar uma fotocópia ou fotografia de um certificado devido aos recursos de segurança incluídos.

Porque é o centro de administração listado como Fort Regent?
Fort Regent é o centro organizacional do Programa de Vacinação contra a COVID-19 de Jersey e gere todas as 
vacinas administradas em Jersey em qualquer ambiente, incluindo o Centro de Vacinação contra a COVID-19, 
lares/agências de cuidados, visitas domiciliares, instituições de caridade comunitárias, clínicas temporárias e 
outros ambientes de vacinação. 

Nomes diferentes utilizados para as vacinas da COVID-19 
Cada uma das vacinas administradas em Jersey tem diferentes nomes de produtos e fabricantes de vacinas em 
toda a UE: 

• Pfizer/BioNTech – esta também é conhecida como Comirnaty® e é fabricada pela Biontech Manufacturing 
GmbH

• AstraZeneca – esta também é conhecida como Vaxzevria® e é fabricada pela AstraZeneca AB
• Moderna – esta também é conhecida como Vacina Moderna® contra a COVID 19 e é fabricada pela Moderna 

Biotech Spain S.L.
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