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Zapraszamy do umówienia się na szczepienie na koronawirusa (COVID-19):
Być może otrzymali Państwo już pismo z informacją, że mają prawo do bezpłatnego
szczepienia na koronawirusa w ramach NHS.
W niniejszym piśmie znaleźć można informacje dotyczące tego, jak i gdzie można
się umówić na szczepienia.
Poniżej podane zostały informacje przeznaczone dla grup i osób, które zostały
zidentyfikowane jako kwalifikujące się do szczepienia w tym momencie.
W zależności od grupy, do której zostali Państwo zaklasyfikowani, dostępne są
różne metody umawiania się na wizytę. Proszę stosować się do wytycznych, które
dotyczą Państwa sytuacji.
REZYDENCI W WIEKU OD 65 LAT WZWYŻ
Jak można się umówić?
Najszybszym sposobem na umówienie się na wizytę jest rejestracja online w
serwisie https://www.swiftqueue.co.uk/nottinghamc19vpatient.php. Można również
zadzwonić na numer 0115 883 4640 w godzinach od 9:00 do 18:00, od poniedziałku
do niedzieli.
Jeśli potrzebują Państwo pomocy w rejestracji online, proszę pokazać niniejsze
pismo jakiejś innej osobie, która będzie w stanie Państwu pomóc, np. krewnemu.
Ilość miejsc jest ograniczona. Jeśli nie uda się Państwu umówić za pierwszym
razem, proszę ponawiać próbę wejścia na powyższy link.
REZYDENCI NIEZDOLNI DO WYJŚCIA Z DOMU
Jak można się umówić?
Jeśli w dokumentacji medycznej odnotowano, że nie są Państwo zdolni do wyjścia z
domu, powinni byli Państwo otrzymać pismo informujące o tym, że mają prawo do
szczepienia na COVID-19.
Zespół środowiskowy z Państwa przychodni lekarskiej skontaktuje się z nimi w celu
wyznaczenia terminu wizyty domowej.
Osoby, które są w stanie przybyć do punktu szczepień, mogą otrzymać pomoc w
zakresie dojazdu ze specjalistycznego węzła transportowego. Ta usługa jest już
teraz dostępna.
Osoby, które nie są zdolne do wyjścia z domu, a które nie otrzymały niniejszego
pisma, proszone są o kontakt z rejestracją, dzwoniąc na numer 0115 883 4640.

REZYDENCI Z WYSOKIM RYZYKIEM KLINICZNYM
Jak można się umówić?
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Najszybszym sposobem na umówienie się na wizytę jest rejestracja online w
serwisie https://www.swiftqueue.co.uk/nottinghamc19v-clinv.php.
Można również zadzwonić na numer 0115 883 4640 w godzinach od 9:00 do 18:00,
od poniedziałku do niedzieli.
Jeśli potrzebują Państwo pomocy w rejestracji online, proszę pokazać niniejsze
pismo jakiejś innej osobie, która będzie w stanie Państwu pomóc, np. krewnemu.
We wszystkich naszych placówkach stosowane są zasady bezpiecznych praktyk
obowiązujące w czasie pandemii koronawirusa.
Na wizytę proszę wziąć ze sobą pismo z zaproszeniem albo pismo ochronne na
dowód swojego uprawnienia.
Mogą Państwo również otrzymać zaproszenie do rejestracji za pośrednictwem
Krajowego Systemu Rejestracji albo praktyki lekarskiej. Jeśli już się Państwo umówili
na szczepienie, korzystając z innego zaproszenia, nie trzeba się ponownie
rejestrować.
Informacje o szczepionce
Szczepienia na koronawirusa są bezpłatne. Nikt nie będzie od Państwa żądał opłaty.
W celu zapewnienia optymalnej ochrony przed wirusem konieczne jest podanie
dwóch dawek. Po umówieniu się na pierwszą wizytę otrzymają Państwo termin
kolejnego szczepienia.
Niektóre osoby mogą nie móc skorzystać ze szczepienia w tym momencie. Osoby, u
których w przeszłości wystąpiła silna reakcja alergiczna, powinny zapoznać się ze
wszystkimi wytycznymi. Więcej informacji znaleźć można na stronie
www.nhs.uk/covid-vaccination.
Udział w szczepieniu
Jeśli nie mają Państwo możliwości dostania się do punktu szczepień, proszę
zadzwonić na numer 0115 883 4640, a się tym zajmiemy.
Na szczepienie należy przybyć maksymalnie 10 minut wcześniej, gdyż
poczekalnia ma ograniczoną ilość miejsc.
Jeśli muszą Państwo przyprowadzić na szczepienia inną osobę do pomocy, powinna
to być tylko jedna osoba. Proszę nie przynosić dużych toreb ani rzeczy osobistych.
Mogą Państwo również otrzymać zaproszenie do rejestracji za pośrednictwem
Krajowego Systemu Rejestracji. Jeśli już się Państwo umówili na szczepienie,
korzystając z innego zaproszenia, nie trzeba się ponownie rejestrować.
Z poważaniem,
Program szczepień na COVID-19 w Nottinghamshire
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Pytania o charakterze ogólnym dotyczące szczepienia, kierować należy na adres email enquiries@nottscc.gov.uk lub dzwonić na numer 0300 500 80 80.
Powyższe informacje zostały przetłumaczone na różne języki i formaty. W celu
uzyskania wersji tłumaczonej proszę wejść na stronę: https://nottsccg.nhs.uk/covid19/covid-19-vaccination-in-nottingham-and-nottinghamshire. Informacje te mogą
zostać również przez nas wydrukowane i wysłane do Państwa.
Jeśli wersja w języku, w którym się Państwo posługują w mowie lub piśmie nie jest
dostępna, prosimy o kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej na
adres:nnccg.team.engagement@nhs.net lub telefonicznie albo SMS-em na numer
07385 360071. W przypadku wysyłania SMS-a lub pozostawienia wiadomości
prosimy pamiętać o tym, by zostawić swoje dane kontaktowe, a członek zespołu się
z Państwem skontaktuje. Informujemy, że podany numer telefonu przeznaczony jest
wyłącznie do składania zapotrzebowania na wersje w innych językach lub formatach.

