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Kështu funksionon  
certifikata e Covid:

Një kod personal QR dokumenton vaksinimin kundër Covid-19, 
një shërim ose një rezultat negativ të testit. Certifikata e Covid 
është teknikisht kompatibel me certifikatën EU dhe mund të  
përdorët për hyrjen në vendet me detyrim certifikimi* ose për 
aksesin e atjeshëm për në zonat që kërkojnë certifikatë.
*  Certifikata e Covid nuk është dokument udhëtimi dhe hyrja në vende të tjera nuk është e garantuar 

në këtë mënyrë. Ju lutem, gjithmonë kini parasysh rregulloret aktualisht të vlefshme të hyrjes dhe 
çdo rregull certifikate për destinacionin tuaj të udhëtimit.

Për më tepër: 

foph-coronavirus.ch/certificate

Përditësuar më 02.05.2022

COVID Certificate App

Për çfarë më nevojitet një certifikatë e Covid?
Detyrimi i certifikimit brenda Zvicrës është shfuqizuar që nga data 17 shkurt 
2022. Certifikata të Covid, megjithatë, lëshohen edhe më tej në Zvicër dhe 
mund të përdoren për trafikun e udhëtimeve ndërkombëtare. Ju lutem, kini  
parasysh rregullat e hyrjes të vendit të destinacionit tuaj (përfshirë kohëzgjatjen 
e vlefshmërisë së certifikatës suaj të Covid). Por certifikata të Covid, të cilat 
deri tani ishin të vlefshme vetëm në Zvicër (certifikata për të shëruarit për 
shkak të një testi të antitrupave ose certifikata për persona, të cilët nuk mund 
as të vaksinohen, as të testohen), nuk do të lëshohen më. Certifikata tanimë 
të lëshuara të Covid, megjithatë, mbajnë kohëzgjatjen e vlefshmërisë së tyre 
të deritanishme. Përveç kësaj, është kompetencë e kantoneve, të urdhërojnë 
brenda kantonit të tyre masa kantonale (si p.sh. një detyrim certifikimi).

Si përdoret certifikata e Covid?
Gjatë kontrollit duhet paraqitur kodi QR i certifikatës suaj të Covid (printuar në 
letër, si foto ose direkt në «COVID Certificate App» (aplikacionin e certifikatës së 
COVID) dhe një dokument identifikimi me foto. Kontrolli duhet të bëhet me anë 
të aplikacionit të verifikimit «Covid Check» të ekzaminuesit ose ekzaminueses.

Certifikata Covid për të vaksinuarit
Një certifikatë Covid për personat e vaksinuar mund të lëshohet pas një 
imunizimi të plotë bazë ose një vaksinimi përforcues.

Certifikata e Covid për të shëruarit
Certifikata të Covid për të shëruarit mund të lëshohen, nëse infektimi është 
konfirmuar nëpërmjet një testi pozitiv PCR ose një testi të shpejtë të antigjenit. 
Në shtetet që kanë lidhur “Certifikatën dixhitale COVID të BE” një certifikatë  
e Covid për të shëruarit është e vlefshme maksimalisht 180 ditë.

Certifikata e Covid për personat që kanë dalë negativ në test
Certifikata të Covid për të testuarit janë të mundshme, nëse një test PCR 
ose test i shpejt antigjenik ka rezultuar negativ. Në mënyrë që të merrni një 
certifikatë të Covid pas një testi të shpejtë negativ antigjen, testi duhet të jetë 
kryer me një analizë nazofaringu. Analizat e pastra të hundës nuk janë më të 
lejuara për lëshimin e certifikatave të testit. 

Për vetëtestimin nuk lëshohet asnjë certifikatë e Covid. Gjithashtu nuk lëshohet 
asnjë certifikatë e Covid, nëse testi është kryer jashtë vendit.

Koronavirusi
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Gjendja më 02.05.2022, ndryshimet e rezervuara. 

*  Rregullat e vlefshmërisë jashtë vendit, në veçanti njohja e vaksinave dhe testeve, si dhe kohëzgjatja e vlefshmërisë së tyre janë çështje e shteteve dhe mund të shmangen nga rekomandimet e BE-së. Mbani parasysh që shtetet individuale nuk  
lëshojnë ose pranojnë certifikata për të shëruarit. Informohuni përpara udhëtimit tuaj rreth rregullave përkatëse dhe tek autoritetet e vendit të destinacionit tuaj. Një periudhë uniforme vlefshmërie prej 270 ditësh për certifikatat nga personat  
e vaksinuar zbatohet aktualisht në shtetet e BE/EFTA pas hyrjes. Mund të zbatohen afate të tjera për përdorimin e certifikatës në Zvicër dhe për vlefshmërinë e saj pas një vaksinimi përforcues.

**  Përjashtimi: Lëndët e vaksinimit, të cilat nuk janë të njohura nga Swissmedic, Agjencia Europiane e Medikamenteve EMA ose Organizata Botërore e Shëndetësisë WHO.

***  Nuk mund të ekspozohen më. Certifikata të lëshuara para datës 17 shkurt 2022 mbajnë kohëzgjatjen e vlefshmërisë së tyre të deritanishme.

Të testuar

Të vaksinuar

Të shëruar

Kërkesa Kohëzgjatja e vlefshmërisë në Zvicër
Periudha e vlefshmërisë ose zbatueshmërisë  
në shtetet që kanë lidhur «Certifikatën  
dixhitale COVID të BE»*

Lloji i certifikatës

As të vaksinuar,  
as të testuar

Pamje e përgjithshme e certifikatës së Covid

Testi negativ PCR  Maks. 72 orë72 orë pas momentit të marrjes së mostrës

Testi i shpejtë negativ antigjen  Si rregull 24-48 orë24 orë pas momentit të marrjes së mostrës

Raporti mjekësor që personi për arsye  
mjekësore as nuk mund të vaksinohet,  
as nuk mund të testohet***

365 ditë pas datës së lëshimit Nuk përdoret

Infektimi i vërtetuar nëpërmjet një testi  
pozitiv të antitrupave***

90 ditë pas ditës së marrjes së mostrës Nuk përdoret

Infektimi i konfirmuar nëpërmjet një testi 
pozitiv PCR

E vlefshme nga dita e 11-të pas rezultatit pozitiv të  
testit PCR deri maksimalisht në ditën e 180-të

E vlefshme nga dita e 11-të pas rezultatit pozitiv  
të testit PCR deri në ditën e 180-të

Vaksinimi përforcues**
 

Min. 270 ditë270 ditë nga dhënia e dozës së fundit të vaksinimit

Të vaksinuar me Janssen Maks. 270 ditë
270 ditë që nga dita e 22-të te dozës së parë  
(menjëherë pas çdo doze tjetër)

Të vaksinuar plotësisht**
       

Maks. 270 ditë270 ditë nga dhënia e dozës së fundit të vaksinimit

Infektimi i konfirmuar nga një test i shpejtë 
antigjenik

E vlefshme nga dita e 11-të pas rezultatit pozitiv të testit 
të shpejtë të antigjenit maksimalisht në ditën e 180-të

E vlefshme nga dita e 11-të pas rezultatit pozitiv të testit  
të shpejtë të antigjenit deri në ditën e 180-të


