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ANEXĂ  

Seturile de date pe care le conțin adeverințele  

1. Câmpurile de date care trebuie incluse în adeverința de vaccinare: 

(a) numele: numele de familie și prenumele, în această ordine; 

(b) data nașterii; 

(c) boala sau agentul vizat; 

(d) vaccin/profilaxie;  

(e) produsul medical administrat la vaccinare; 

(f) deținătorul autorizației de introducere pe piață a vaccinului sau producătorul 

vaccinului; 

(g) numărul de vaccinuri/doze administrate din schema de vaccinare; 

(h) data vaccinării, cu indicarea datei ultimei doze administrate; 

(i) statul membru de vaccinare; 

(j) emitentul adeverinței; 

(k) un identificator unic al adeverinței. 

2. Câmpurile de date care trebuie incluse în adeverința de testare: 

(a) numele: numele de familie și prenumele, în această ordine; 

(b) data nașterii; 

(c) boala sau agentul vizat; 

(d) tipul testului; 

(e) denumirea testului (opțional pentru testul NAAT); 

(f) producătorul testului (opțional pentru testul NAAT); 

(g) data și ora prelevării probei testate; 

(h) data și ora obținerii rezultatului testului (opțional pentru testul rapid de detecție 

a unui antigen); 

(i) rezultatul testului; 

(j) centrul sau unitatea de testare; 

(k) statul membru de testare; 

(l) emitentul adeverinței; 

(m) un identificator unic al adeverinței. 

3. Câmpurile de date care trebuie incluse în adeverința de vindecare: 

(a) numele: numele de familie și prenumele, în această ordine; 

(b) data nașterii; 

(c) boala de care s-a vindecat cetățeanul sau agentul care a provocat infecția de 

care s-a vindecat cetățeanul; 

(d) data primului rezultat pozitiv al testului; 

(e) statul membru de testare; 
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(f) emitentul adeverinței; 

(g) adeverință valabilă de la; 

(h) adeverință valabilă până la (nu mai mult de 180 de zile de la data primului 

rezultat pozitiv al testului); 

(i) un identificator unic al adeverinței. 


