
Ju posedoni një telefon celular

Ju keni akses në internet

Nëse nuk i plotësoni këto kushte, ju lutem dërgoni formularin bashkëlidhur të plotësuar dhe me 
shtojcat e përshkruara, me postë te adresa e listuar.

Hapni linkun e mëposhtëm, për të 
shkuar te portali i certifikatave të kan-
tonit të Aargau:
www.ag.ch/covid-zertifikat

Zgjidhni llojin e certifikatave, që dës-
hironi të merrni. Ato janë ‚vaksinuar‘, 
‚testuar‘ dhe ‚shëruar‘:

Vendosni numrin tuaj të telefonit celu-
lar dhe klikoni mbi ‚vazhdo‘. Ju merrni 
vetëm një SMS dhe një numër sekret 
gjashtë shifror.

Vendosni numri sekret gjashtë shifror 
nga SMS-ja dhe klikoni mbi ‚verifiko‘.
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Nëse janë bashkuar disa certifikata 
me telefonin tuaj celular, ato ju trego-
hen juve tani. Zgjidhni certifikatën, që 
dëshironi të merrni.

Prisni ndërkohë që certifikata gjenero-
het. Sapo të ketë përfunduar ky pro-
ces, ju mund ta shkarkoni certifikatën 
tuaj si skedar PDF. Ruajeni certifikatën 
si PDF dhe printojeni atë nëse është e 
nevojshme. Kodin QR që ndodhet mbi 
të ju mund ta lexoni me Covid Certifi-
cate App në telefonin tuaj celular. Në 
rastin e certifikatës tuaj kemi të bëj-
më me një dokument zyrtar. Ruajeni 
me kujdes dhe mos ja jepni palëve të 
treta.

Kontrolloni nëse të dhënat tuaja janë 
të sakta. Ato duhet të përputhen me 
të dhënat në kartën tuaj zyrtare të 
identitetit (karta ID / pasaporta). 
Nëse të dhënat tuaja do të jenë me 
defekt, klikoni mbi ‚Të dhënat me de-
fekt‘. Në këtë mënyrë ju shkoni te një 
formular, te i cili ju mund të formuloni 
një kërkesë për ndryshim. Nëse të 
gjitha të dhënat janë të sakta, klikoni 
mbi ‚vazhdo‘.



Porositja e certifikatave Covid

Me këtë formular ju mund të porosisni në rrugë postare një certifikatë Covid.

Plotësoheni formularin në kompjuter ose me dorë. Printojeni dhe dërgojeni ju lutem në adresën e 
mëposhtme: Abteilung Gesundheit, Covid 19-Programm, Admin Team Zertifikate, Bachstrasse 15, 
5001 Aarau.

Bashkëlidhini formularit një kopje të kartës tua ID (faqen para dhe mbrapa) si dhe një kopje 
të vërtetimit të vaksinimit (nëse ekziston).

Geschlecht

Name

Vorname

Geburtsdatum

Mobiltelefon-Nr.

E-Mail

Strasse/Nr.

PLZ/Ort

Datum

Unterschrift


