Latvian
Piesakiet savus koronavīrusa (COVID-19) vakcinācijas apmeklējumus tagad
Jūs, iespējams, jau saņēmāt vēstuli, kas informē, ka jums ir tiesības saņemt
bezmaksas NHS koronavīrusa vakcīnu.
Vēstulē sniegtas sīkākas ziņas par to, kā un kad jūs varat pieteikties uz vakcināciju.
Turpmāk mēs piedāvājam informāciju grupām un indivīdiem, kuriem šobrīd ir
tiesības saņemt vakcīnu.
Pieteikties uz vakcināciju var dažādi, un tas atkarīgs no tā, pie kuras no grupām jūs
piederat. Lūdzu, sekojiet ieteikumiem jums atbilstošajā sadaļā.
IEDZĪVOTĀJI, KAS IR 65 GADUS VECI VAI VECĀKI
Kā pieteikties
Visātrāk uz vakcināciju var pieteikties tiešsaistē vietnē
https://www.swiftqueue.co.uk/nottinghamc19vpatient.php. Alternatīvi jūs varat
pierakstīties, zvanot pa tālruni 0115 883 4640 laika posmā no plkst. 09:00 līdz18:00
no pirmdienas līdz sestdienai.
Ja jums nepieciešama palīdzība, lai pierakstītos tiešsaistē, parādiet šo vēstuli kādam
citam, piemēram, ģimenes loceklim, kas varēs jums palīdzēt šajā jautājumā.
Pieraksti uz vakcināciju ierobežoti. Ja nevarat pierakstīties jau pirmajā reizē, turpiniet
apmeklēt iepriekš norādīto saiti.
IEDZĪVOTĀJI, KAS NEVAR PAMEST MĀJAS
Kā pieteikties
Ja saskaņā ar jūsu ģimenes ārsta datiem jūs esat reģistrēts kā persona, kas nevar
pamest mājas, jūs saņemsiet vēstuli ar informāciju par to, ka jums ir tiesības uz
Covid-19 vakcīnu.
Mobilā komanda vai jūsu ģimenes ārsts sazināsies ar jums, lai vienotos par vizīti
jūsu dzīvesvietā.
Ja varat ierasties vakcinēšanas vietā, mūsu specializētais transporta centrs var
sniegt nepieciešamo atbalstu un transportu, lai nogādātu jūs uz vakcinēšanas vietu
un atpakaļ mājās. Šis pakalpojums jau ir pieejams.
Ja nevarat pamest mājas un nesaņēmāt vēstuli, lūdzu, zvaniet pa tālruni 0115 883
4640, lai pieteiktos uz vakcīnu.
KLĪNISKI ĻOTI NEAIZSARGĀTI IEDZĪVOTĀJI
Kā pieteikties
Visātrāk uz vakcināciju var pieteikties tiešsaistē vietnē
https://www.swiftqueue.co.uk/nottinghamc19v-clinv.php.
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Alternatīvi jūs varat pierakstīties, zvanot pa tālruni 0115 883 4640 laika posmā no
plkst. 09:00 līdz18:00 no pirmdienas līdz sestdienai.
Ja jums nepieciešama palīdzība, lai pierakstītos tiešsaistē, parādiet šo vēstuli kādam
citam, piemēram, ģimenes loceklim, kas varēs jums palīdzēt šajā jautājumā.
Visos mūsu objektos tiek ievērota ar Covid-19 saistītā drošības kārtība.
Lai pierādītu, ka jums ir tiesības uz vakcīnu, jums būs jāpaņem līdzi vēstule ar
ielūgumu uz vakcināciju vai arī vēstule, kurā jums ieteikts sargāt sevi un uzturēties
mājās.
Ielūgumu pierakstīties uz vakcīnu var nosūtīt arī Valsts pieraksta dienests (National
Booking Service) vai jūsu ģimenes ārsta prakse. Ja pierakstījāties uz vakcīnu,
izmantojot cita veida ielūgumu, jums nav jāpierakstās atkārtoti.
Par koronavīrusa vakcīnu
Jums par koronavīrusa vakcīnu nav jāmaksā. Mēs nekādā gadījumā nelūgsim
nevienam samaksu par vakcīnu.
Lai vislabāk aizsargātos no vīrusa, jums nepieciešamas divas vakcīnas devas. Kad
pierakstīsieties uz pirmo vizīti, jūs uzreiz pierakstīs arī uz otro.
Daži cilvēki nevarēs šobrīd saņemt šo vakcīnu. Ja jums jau iepriekš bijušas
alerģiskas reakcijas, jums noteikti jāizlasa visi ieteikumi. Papildinformāciju skatiet
vietnē www.nhs.uk/covid-vaccination.
Došanās uz pieteikto vizīti
Ja jums nav iespējas nokļūt vakcinēšanas vietā, lūdzu, zvaniet mums pa tālruni 0115
883 4640, un mēs to nodrošināsim.
Kad esat pierakstījies (-usies) uz vakcīnu, neierodieties vakcinēšanas vietā vairāk
kā 10 minūtes pirms apmeklējuma sākuma, jo gaidīšanai paredzētā vieta telpās ir
ierobežota.
Ja uz vakcināciju jums jāņem līdzi kāds, lūdzu, ņemiet līdzi tikai vienu personu.
Centieties neņemt līdzi lielas somas vai personiskās mantas.
Ielūgumu pierakstīties uz vakcīnu var nosūtīt arī Valsts pieraksta dienests (National
Booking Service). Ja pierakstījāties uz vakcīnu, izmantojot iepriekš norādīto saiti vai
numuru, jums nav jāpierakstās atkārtoti.
Ar cieņu,
Notingemšīras COVID-19 vakcinēšanas programma
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Lai saņemtu atbildes uz vispārējiem jautājumiem par Covid-19 vakcinēšanas
programmu, sūtiet e-pastu uz enquiries@nottscc.gov.uk vai zvaniet pa tālruni 0300
500 80 80.
Šī informācija ir pieejama dažādās valodās un formātos. Lai saņemtu tulkotas
versijas kopiju, apmeklējiet vietni: https://nottsccg.nhs.uk/covid-19/covid-19vaccination-in-nottingham-and-nottinghamshire. Mēs varam arī izdrukāt informāciju
un nosūtīt jums to.
Ja valoda, kurā runājat vai lasāt, nav pieejama, sazinieties ar mums pa e-pastu
nnccg.team.engagement@nhs.net vai zvaniet un sūtiet īsziņas uz tālruni 07385
360071. Ja jūs sūtat īsziņu vai atstājat balss ziņojumu, lūdzu, norādiet savu
kontaktinformāciju, un nodaļas darbinieks sazināsies ar jums. Lūdzu, ņemiet vērā, ka
šis mobilā tālruņa numurs paredzēts tikai, lai pieprasītu informāciju citās valodās vai
formātos.

