برنامه واکسیناسیون کوویدNorfolk and Waveney – NHS 19-

اطالعات صحیح از تاریخ  21آوریل 2021

واکسیناسیون رایگان کووید 19-در صورت واجد شرایط بودن انجام این امر مهمترین بخش از مقابله با همهگیری ویروس کرونا
و حفظ امنیت شما و خانواده و دوستانتان است.
 NHSفقط واکسیناسیون کووید 19-را به عمومی از مردم ارائه میدهد که کارشناسان مستقل آنها را به عنوان ایمن و بیخطر
شناختهاند ،MHRA .تنظیمکننده رسمی بریتانیا ،گفته است که این واکسنها بیخطر و بسیار مؤثر هستند.
رزرو نوبت واکسیناسیون شما
شما میتوانید در وبسایت  NHSببینید چه کسی در حال حاضر قادر به دریافت واکسن است:
www.nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/coronavirus-vaccination/coronavirusvaccine.
چنانچه سؤالی دارید با یک متخصص مراقبتهای بهداشتی یا خط تلفن رزرو  119صحبت کنید.
این وبسایت همچنین به شما امکان میدهد به سایر اطالعات مربوط به برنامه واکسیناسیون دسترسی پیدا کنید .کتابخانههای
محلی دسترسی رایگان به اینترنت را ارائه میدهندwww.norfolk.gov.uk :

در صورت واجد شرایط بودن میتوانید به روشهای زیر به واکسیناسیون دسترسی پیدا کنید:
 آنالین nhs.uk/covid-vaccination -
 تلفنی  -با شماره ( 119رایگان) در کلیه روزهای هفته بین ساعات  7صبح و  11شب تماس بگیرید
 مکاتبه با پزشک عمومی خود یا  NHS Englandجهت تماس با شما


انتظار برای دسترسی به یک کلینیک به صورت سرزده و بدون نوبت – آخرین اطالعات در اینجا بررسی کنید:
o
o

https://www.norfolkandwaveneyccg.nhs.uk/covid/covid-vaccinations
 @NHSNWCCG :Twitterیا www.facebook.com/NHSNWCCG

اگر واجد شرایط هستید اما هنوز با شما تماس نگرفته نشده یا مراجعه نکردهاید ،می توانید از طریق سیستم رزرواسیون ملی
نوبت بگیرید یا منتظر تماس پزشک عمومی خود باشید .چنانچه تصمیم بگیرید که منتظر پزشک عمومی/پزشک محلی خود
باشید ،به محض وجود واکسن با شما تماس میگیرند ،شما فراموش نخواهید شد.

شماره  NHSخود را میتوانید در اینجا پیدا کنید  -بیشتر افراد بزرگسال در انگلستان شماره دارند:
.www.nhs.uk/nhs-services/online-services/find-nhs-number
نام ،تاریخ تولد و کد پستی شما پرسیده میشود و شماره  NHSشما از طریق پیام کوتاه ،ایمیل یا نامه برای شما
ارسال میگردد.
اگر کد پستی ندارید اما از قبل شماره  NHSدارید ،این عمل قادر به یافتن این اطالعات خواهد بود و واکسیناسیون شما روی
سیستم ثبت ملی واکسن ثبت میشود.
نزد یک پزشک عمومی ثبتنام نکردهاید؟

افراد برای دریافت واکسن نیازی به شماره  NHSیا ثبتنام نزد پزشک عمومی ندارند و هرگز نباید به این دلیل از
آن محروم شود .اگر کسی شماره  NHSندارد اما در یک گروه واجد شرایط است ،به بخش خدمات توصیه شده است
که هم اکنون واکسن بزنند ،مشخصات شما را ثبت کنند و اطمینان حاصل کنند که واکسیناسیون بعدا ً به طور رسمی
ثبت شود.
بیمارانی که نزد یک پزشک عمومی محلی ثبتنام نکردهاند ،همچنان میتوانند واکسن کووید را دریافت کنند .شما میتوانید برای
دریافت راهنمایی از یک پزشک عمومی سؤال بپرسید.

هر کسی میتواند نزد یک جراح پزشک عمومی ثبتنام کند  -نیازی به گواهی آدرس یا وضعیت مهاجرت ندارید:
 .www.nhs.uk/service-search/find-a-GPثبتنام به این معنی است که شما میتوانید به خدمات NHS
دسترسی پیدا کرده و برای غربالگری سالمت  NHSدعوت شوید.
حتی اگر دوز اول و/یا دوم واکسن کووید 19-خود را دریافت کرده باشید ،همه باید کلیه راهنماهای کنترل ویروس و نجات جان
انسانها را رعایت کنند :دست ،صورت ،فاصله.





دستان خود را بشوئید و تمیز کنید
از پوشش صورت استفاده کنید
فاصله اجتماعی را به خاطر داشته باشید

دریافت اطالعات بهروز در ارتباط با برنامه واکسیناسیون کووید 19-به صورت محلی
 NHS Norfolk and Waveney CCGیک وبسایت اختصاصی برای دریافت آخرین اطالعات در ارتباط با برنامه
واکسیناسیون کووید 19-داردhttps://www.norfolkandwaveneyccg.nhs.uk/covid-19-vaccination- :
programme
اطالعات این وبسایت را میتوان به زبانی که با آن صحبت میکنید تغییر داد:

بر روی دکمه " "speakکلیک کنید

سپس دکمه " "worldرا انتخاب کنید

سپس زبانی که میخواهید را از فهرست انتخاب کنید

بابت انجام واکسیانسیون از شما سپاسگزاریم.

