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Eiropas Komisija ir nākusi klajā ar priekšlikumu
izveidot digitālo zaļo sertifikātu, lai veicinātu
iedzīvotāju brīvu un drošu pārvietošanos
Eiropas Savienībā Covid-19 pandēmijas laikā.
Digitālie zaļie sertifikāti būs derīgi visās ES
dalībvalstīs.

KAS IR DIGITĀLAIS ZAĻAIS SERTIFIKĀTS?
Digitālais zaļais sertifikāts ir digitāls pierādījums tam,
ka persona:
ir vakcinējusies pret Covid-19 vai
ir saņēmusi negatīvu testa rezultātu, vai
ir atveseļojusies no Covid-19.
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Digitālā un/vai drukātā formātā
Ar QR kodu
Bezmaksas
Valsts valodā un angļu valodā
Drošs un aizsargāts
Derīgs visās ES valstīs

DIGITĀLĀ VERSIJA

VEICINA IEDZĪVOTĀJU BRĪVU UN DROŠU PĀRVIETOŠANOS VISĀ EIROPĀ

KAS MAN DIGITĀLO ZAĻO SERTIFIKĀTU
IZSNIEGS?

KĀ TAS SEKMĒS BRĪVU
PĀRVIETOŠANOS?

Par sertifikāta izsniegšanu atbild dalībvalstu iestādes. To
varēs izsniegt, piemēram, slimnīcas, testēšanas centri,
veselības aizsardzības iestādes.

Digitālais zaļais sertifikāts tiks pieņemts visās ES
dalībvalstīs. Tas palīdzēs koordinētā veidā pakāpeniski
atcelt pašlaik spēkā esošos ierobežojumus.

Sertifikāta digitālo versiju var glabāt mobilajā ierīcē.
Sertifikātu var pieprasīt arī drukātā formātā. Abos
gadījumos tajā būs QR kods ar pamatinformāciju un
digitālais zīmogs, kas apliecinās sertifikāta autentiskumu.

Ceļojot ikvienam ES pilsonim vai trešās valsts
valstspiederīgajam, kurš likumīgi uzturas vai dzīvo
ES un ir saņēmis digitālo zaļo sertifikātu, vajadzētu
būt tiesībām brīvi pārvietoties tāpat kā apmeklētās
dalībvalsts pilsoņiem.
Ja kāda dalībvalsts digitālā zaļā sertifikāta turētājam
tik un tā pieprasa ievērot pašizolāciju vai testēties,
tai par šādu lēmumu jāinformē Komisija un pārējās
dalībvalstis un šāds lēmums ir jāpamato.

LAI GAN NEESMU VĒL VAKCINĒJIES,
VAI VARĒŠU DOTIES UZ CITU ES VALSTI?

VAI IR NOZĪME TAM, KURU COVID-19
VAKCĪNU ESMU SAŅĒMIS?

Jā. Digitālajam zaļajam sertifikātam būtu jāveicina
brīva pārvietošanās ES. Tas nebūs priekšnoteikums
pārvietošanās brīvībai – vienai no pamattiesībām
Eiropas Savienībā. Digitālajā zaļajā sertifikātā var norādīt
arī testēšanas rezultātus, kas bieži vien ir nepieciešami
saskaņā ar piemērojamiem sabiedrības veselības
ierobežojumiem.

Vakcinācijas sertifikāts tiks izsniegts personai, kura
vakcinēta pret Covid-19.

Sertifikāts sniedz dalībvalstīm iespēju pielāgot spēkā
esošos ierobežojumus sabiedrības veselības apsvērumu
dēļ. Mēs ceram, ka šis personu Covid-19 statusa
apliecinājums tiks ņemts vērā, lai atvieglotu ceļošanu.

Attiecībā uz brīvas pārvietošanās ierobežojumu
atcelšanu dalībvalstīm būs jāatzīst to vakcīnu
vakcinācijas sertifikāti, kuras saņēmušas ES
tirdzniecības atļauju.
Dalībvalstis var izlemt to attiecināt arī uz tiem ES
ceļotājiem, kuri vakcinēti ar kādu citu vakcīnu.

KĀDI DATI SERTIFIKĀTĀ IR IEKĻAUTI?
Digitālajā zaļajā sertifikātā ir norādīta nepieciešamā
pamatinformācija – vārds, uzvārds, dzimšanas datums,
sertifikāta izdošanas datums, attiecīgā informācija par
vakcīnu, testu vai atveseļošanos un unikālais identifikators

VAI MANI PERSONDATI IR DROŠĪBĀ?
Sertifikātā būs norādīta tikai ierobežota informācija, kas
ir nepieciešama. Valstis, kuras ceļotājs apmeklējis, šo
informāciju nevar saglabāt. Verifikācijas nolūkā pārbauda
tikai sertifikāta derīgumu un autentiskumu, proti, kas
to ir izdevis un parakstījis. Visi veselības dati paliek to
dalībvalstu ziņā, kuras sertifikātu ir izdevušas.

DRUKĀTAIS
FORMĀTS

KĀ EIROPAS SAVIENĪBĀ DARBOJAS DIGITĀLAIS ZAĻAIS SERTIFIKĀTS?
Aizsardzībai pret viltošanu digitālajā
zaļajā sertifikātā ir iestrādāts QR
kods un digitālais paraksts.

Katrai iestādei, kura šo sertifikātu izdod
(piemēram, slimnīca, testēšanas centrs vai
veselības aizsardzības iestāde), ir sava digitālā
paraksta atslēga. Visas šādas atslēgas katrā
dalībvalstī glabājas drošā datubāzē.

Kad sertifikāts tiek kontrolēts, tiek
noskenēts QR kods un verificēts
paraksts.

Eiropas Komisija izveidos vārteju. Šajā vārtejā būs
iespējams verificēt visus sertifikātu parakstus
visā ES. Sertifikāta turētāja persondati vārtejā
netiek ievadīti, jo digitālā paraksta verificēšanai
tas nav nepieciešams.
Eiropas Komisija arī palīdzēs dalībvalstīm
izstrādāt programmatūru, kuru iestādes varēs
izmantot QR kodu kontrolei.

DIGITĀLAIS ZAĻAIS SERTIFIKĀTS PRAKSĒ

VAKCINĀCIJA / TESTS /
ATVESEĻOŠANĀS

SERTIFIKĀTS
TIEK IZSNIEGTS
UN PARAKSTĪTS

SERTIFIKĀTS:
AUTENTISKS? DERĪGS?

QR KODS IERĪCĒ
VAI UZ PAPĪRA

PARAKSTA ATSLĒGAS
VERIFIKĀCIJA ES VĀRTEJĀ
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