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Užsisakykite vizitą dėl koronaviruso (COVID-19) vakcinos dabar
Galbūt jau gavote laišką, pranešantį, kad turite teisę gauti nemokamą Nacionalinės
sveikatos priežiūros tarnybos (angl. NHS) vakciną nuo koronaviruso.
Laiške pateikiama išsami informacija kaip ir kada galite užsisakyti vizitą dėl vakcinos.
Toliau pateikiame asmenų grupių, kurie nustatyti kaip atitinkantys kriterijus gauti
vakciną šiuo metu, informacinį sąrašą.
Vizitą dėl vakcinos galite užsisakyti įvairiais būdais, atsižvelgiant į tai, kokiai grupei
priklausote. Prašom vadovautis kiekviename skyrelyje pateikiamomis gairėmis,
kurios yra taikytinos jums.
65 METŲ AMŽIAUS IR VYRESNI GYVENTOJAI
Kaip užsisakyti vizitą
Greičiausias būdas užsisakyti vizitą yra internetu svetainėje
https://www.swiftqueue.co.uk/nottinghamc19vpatient.php. Arba galite skambinti
Užsakymo linija telefonu 0115 883 4640 nuo 9.00 iki 18.00 val. nuo pirmadienio iki
sekmadienio.
Jei jums reikalinga pagalba užsisakant vizitą internetu, parodykite šį laišką kitam
asmeniui, pvz., giminaičiui (-ei), kuris (-i) jums padės šiuo klausimu.
Vizitai dėl vakcinų yra riboti. Jei pirmą kartą jums nepavyks užsisakyti vizito,
bandykite jį užsisakyti vėl ir vėl spustelėdami tą pačią aukščiau pateiktą nuorodą.
GYVENTOJAI, NEGALINTYS IŠEITI IŠ NAMŲ
Kaip užsisakyti vizitą
Jei pagal bendrosios praktikos gydytojo (angl. GP) įrašus esate laikomas negalinčiu
išeiti iš namų asmeniu, gausite laišką, pranešantį, kad turite teisę gauti COVID-19
vakciną.
Mobilioji grupė arba jūsų bendrosios praktikos gydytojas (angl. GP) susisieks su
jumis ir susitars dėl vizito jūsų gyvenamojoje vietoje.
Jei jūs galite atvykti į vakcinavimo centrą, mūsų specializuotas transporto centras
galbūt galės jums padėti bei atvežti jus į vakcinavimo centrą ir atgal. Šia paslauga
galite pasinaudoti jau dabar.
Jei jūs negalite išeiti iš namų ir dar negavote laiško, prašom skambinti užsakymo
linija telefonu 0115 883 4640.
ITIN KLINIŠKAI PAŽEIDŽIAMI GYVENTOJAI
Kaip užsisakyti vizitą
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Greičiausias būdas užsisakyti vizitą yra internetu svetainėje
https://www.swiftqueue.co.uk/nottinghamc19v-clinv.php.
Arba galite skambinti Užsakymo linija telefonu 0115 883 4640 nuo 9.00 iki 18.00 val.
nuo pirmadienio iki sekmadienio.
Jei jums reikalinga pagalba užsisakant vizitą internetu, parodykite šį laišką kitam
asmeniui, pvz., giminaičiui (-ei), kuris (-i) jums padės šiuo klausimu.
Visuose mūsų centruose paslaugos teikiamos saugiai apsisaugant nuo COVID-19.
Į vizitą turėsite atsinešti gautą kvietimo laišką arba saviizoliacijos laišką (angl.
shielding), kaip įrodymą, jog turite teisę gauti vakciną.
Jūs taip pat galite gauti kvietimą užsisakyti vizitą per Nacionalinę užsakymo tarnybą
(angl. National Booking Service) arba savo bendrosios praktikos gydytoją (angl. GP).
Jei jau užsisakėte vizitą per bet kokį kitą kvietimą užsisakyti vizitą dėl vakcinos,
papildomai šio vizito užsisakinėti nereikia.
Apie koronaviruso vakciną
Vakcina nuo koronaviruso jums yra nemokama. Mes niekada neprašysime nei vieno
asmens susimokėti už gautą vakciną.
Jums reikalingos dvi vakcinos dozės, kad būtų suteikta geriausia apsauga nuo
viruso. Kai užsisakysite pirmąjį vizitą, jums bus pranešta data dėl antrosios dozės.
Kai kurie asmenys šiuo metu negalės gauti vakcinos. Labai svarbu, kad
perskaitytumėte visas gaires, jei praeityje jums pasireiškė ūmi alergiška reakcija.
Išsamesnės informacijos rasite tinklalapyje www.nhs.uk/covid-vaccination.
Dalyvavimas užsakytame vizite
Jei neturite būdų, kaip atvykti į vakcinavimo centrą, prašom paskambinti mums
telefonu 0115 883 4640 ir mes pasirūpinsime transportu.
Jei jau užsisakėte vizitą, privalote atvykti ne anksčiau nei likus 10 minučių iki
vizito pradžios, nes viduje nėra daug vietos laukiamojoje patalpoje.
Jei jums reikia atsivesti kitą asmenį, kuris suteiktų pagalbą vizito dėl vakcinos metu,
atsiveskite tik vieną asmenį. Pasistenkite nesinešti didelių krepšių ar asmeninių
daiktų.
Jūs taip pat galite gauti kvietimą užsisakyti vizitą per Nacionalinę užsakymo tarnybą.
Jei jau užsisakėte vizitą pasinaudodami aukščiau pateikta nuoroda ar telefono
numeriu, papildomai šio vizito užsisakinėti nereikia.
Pagarbiai,
Notingemšyro COVID-19 vakcinavimo programa
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Norėdami gauti išsamios informacijos apie COVID-19 vakcinavimo programą,
rašykite elektroniniu paštu enquiries@nottscc.gov.uk arba skambinkite telefonu 0300
500 80 80.
Ši informacija yra išversta į įvairias kalbas ir pateikiama įvairiais formatais. Norėdami
gauti vertimo kopiją, apsilankykite tinklalapyje https://nottsccg.nhs.uk/covid-19/covid19-vaccination-in-nottingham-and-nottinghamshire. Mes taip pat galime atsiųsti jums
atspausdintą informaciją.
Jei nerasite kalbos, kuria kalbate ar skaitote, prašom susisiekti su mumis elektroniniu
paštu nnccg.team.engagement@nhs.net arba skambinti ar parašyti tekstinį
pranešimą telefono numeriu 07385 360071. Jei siųsite pranešimą arba paliksite
balso pranešimą, pateikite savo kontaktinius duomenis ir mūsų grupės atstovas
susisieks su jumis. Atkreipiame jūsų dėmesį, kad nurodytas mobilusis telefonas yra
skirtas tik prašyti informacijos kitomis kalbomis arba kitokiu formatu.

