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Programați-vă acum vaccinul pentru coronavirus (COVID-19)
Este posibil să fi primit deja o scrisoare prin care să fiți anunțat/ ă că sunteți eligibil/ ă
pentru vaccinarea gratuită pentru coronavirus efectuată de NHS.
Scrisoarea oferă detalii cu privire la modul și momentul în care vă puteți rezerva
programările de vaccinare.
Am enumerat informațiile de mai jos pentru grupurile de persoane care au fost
identificate ca eligibile pentru a primi vaccinarea în acest moment.
Există diferite moduri de a vă programa vaccinarea, în funcție de grupul în care vă
încadrați. Vă rugăm să urmați instrucțiunile din secțiunea care vi se aplică.
REZIDENȚI CU VÂRSTA DE 65 ANI ȘI MAI ÎN VÂRSTĂ
Cum să programați
Cea mai rapidă metordă de a vă programa este online la
https://www.swiftqueue.co.uk/nottinghamc19vpatient.php. Alternativ, puteți contacta
linia telefonică pentru programări la 0115 883 4640 între 09:00-18:00 de luni până
duminică.
Dacă aveți nevoie de asistență pentru a vă programa online, vă rugăm să arătați
altcuiva această scrisoare, de ex. unei rude care vă va putea asista cu acest lucru.
Programările pentru vaccinare sunt limitate. Dacă nu vă puteți rezerva o programare
la prima încercare, vă rugăm să încercați în continuare accesarea link-ului de
programări de mai sus.
REZIDENȚII IMOBILIZAȚI LA DOMICILIU
Cum să programați
Dacă, în evidența medicilor de familie, vă încadrați în categoria persoanelor
imobilizate la domiciliu, veți primi o scrisoare prin care sunteți anunțat/ ă că sunteți
eligibil/ ă pentru vaccinarea Covid-19.
„Echipa de pe teren” sau medicul de familie vă vor contacta pentru a vă stabili
programarea în locul dvs. de reședință.
Dacă vă puteți prezenta la un centru de vaccinare, centrul nostru specializat în
transporturi vă poate oferi asistență și transport pentru a vă duce la și a vă aduce de
la un centru de vaccinare. Acest serviciu este disponibil acum.
Dacă sunteți imobilizat/ ă la domiciliu și nu ați primit o scrisoare, vă rugăm să apelați
linia de programări la 0115 883 4640.
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REZIDENȚI EXTREM DE VULNERABILI DIN PUNCT DE VEDERE CLINIC
Cum să programați
Cea mai rapidă modalitate de a programa este online la
https://www.swiftqueue.co.uk/nottinghamc19v-clinv.php.
Alternativ, puteți contacta linia telefonică pentru programări la 0115 883 4640 între
09:00-18:00 de luni până duminică.
Dacă aveți nevoie de asistență pentru a vă programa online, vă rugăm să arătați
altcuiva această scrisoare, de ex. unei rude care vă va putea asista cu acest lucru.
Toate centrele operează o politică de siguranță față de Covid-19.
Va trebui să aduceți cu dvs. la programare scrisoarea de invitare sau cea de izolare,
ca dovadă că sunteți eligibil/ ă pentru vaccinare.
Puteți primi, de asemenea, o invitație pentru a vă programa de la Serviciul Național
de Rezervări sau de la cabinetul medicului dvs. de familie. Dacă v-ați rezervat
programarea prin orice altă invitație, nu este nevoie să o rezervați din nou.
Despre vaccinul pentru coronavirus
Vaccinul pentru coronavirus vi se oferă gratuit. Nu vom solicita nimănui să plătească
pentru ca dumneavoastră să primiți vaccinarea.
Aveți nevoie de două doze de vaccin pentru a beneficia de cea mai bună protecție
împotriva virusului. Când vă rezervați prima programare, vi se va acorda o
programare pentru a doua doză.
Este posibil ca unele persoane să nu poată beneficia de acest vaccin în momentul
de față. Dacă ați avut reacții alergice în trecut, este important să citiți toate
instrucțiunile. Pentru informații suplimentare vă rugăm să vizitați www.nhs.uk/covidvaccination.
Prezentarea la programare
Dacă nu aveți o modalitate de a ajunge la centrul de vaccinare, vă rugăm să ne
apelați la 0115 883 4640 și vă putem organiza acest lucru.
Odată ce ați rezervat programarea, trebuie să vă prezentați cu nu mai mult de 10
minute înainte, deoarece spațiul de așteptare înăuntru este limitat.
Dacă trebuie să aduceți pe cineva care să vă ofere asistență la programarea pentru
vaccinare, vă rugăm să aduceți numai o singură persoană. Evitați să aduceți sacoșe
mari sau bunuri personale.
Puteți primi, de asemenea, o invitație pentru a vă programa de la Serviciul Național
de Rezervări. Dacă v-ați rezervat programarea prin link-ul sau numărul de mai sus,
nu trebuie să vă programați din nou.
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Cu stimă,
Programul de vaccinare împotriva COVID-19 din Nottinghamshire
Pentru întrebări generale despre programul de vaccinare Covid-19, vă rugăm să
trimiteți un e-mail la enquiries@nottscc.gov.uk sau să sunați la 0300 500 80 80.
Aceste informații au fost traduse în limbi și formate diferite. Pentru o copie a
versiunilor traduse, vă rugăm să vizitați: https://nottsccg.nhs.uk/covid-19/covid-19vaccination-in-nottingham-and-nottinghamshire. Putem organiza să vă tipărim
informațiile și să vi le trimitem.
Dacă limba pe care o vorbiți sau citiți nu este disponibilă, vă rugăm să ne contactați
prin e-mail la nnccg.team.engagement@nhs.net sau apel telefonic sau mesaj text la
07385 360071. În cazul în care ne trimiteți un mesaj text sau ne lăsați un mesaj, vă
rugăm să menționați detaliile dumneavoastră de contact și un membru de personal
vă va contacta. Vă rugăm să rețineți că acest număr de telefon este destinat numai
solicitării informațiilor în alte limbi sau formate.

