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ОЕТНЕ ВЕРЮВИС 0Е ВВАВА
МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО.

НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ.

Ассогата Фо е Майопа! ибогтайоп
ЗБузет Гог Ргеуепйоп огСсОМО-19
Ой пе ВериБрИс об Вшадапна,#5 15 0
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1е51еад бог

сомо-19

Съгласно Националната
информационна система на Република

България за борба с СОМО-19, този
сертификат удостоверява, че

посоченото лице еизследвано за

сомо-19

Тв сегййсабе 15 пос
а гаме! доситеп.
Тпе зстепйНс емдепсе оп
СсОМО-19 масстайоп, 1е5йпа
апа гесомегу сопйпиез 0
еуоМме, тсиата м/П гедага
Фо пем/ мМгиз умапап5 о6 сопсегп.
Вебоге (гауеШ па, реазе спеск
пе аррИсар!е риБИс пеайп
теазигез апа ге/аеа гесВопе
аррПИсаШ!е а“ пе ротеЕ
оЕ дезйпайоп

Настоящият сертификат не е
документ за пътуване.

Научните доказателства за
ваксинирането срещу, изследването

за и преболедуването на СОМО-19
продължават да търпят развитие,

включително по отношение на новите
варианти на вируса, представляващи

повод за загриженост. Преди да пътувате,
моля, проверете приложимите мерки в

областта на общественото здраве и
свързаните с тях ограничения, които

се прилагат на местоназначението.

Тпе маПйану об «115 сегййса!е сап Бе Валидността на този сертификат
мепНеай а може да бъде проверена на
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