NHS COVID-19 vakcinācijas programma – Norfolk un Waveney
Informācija pārbaudīta 2021. gada 21. aprīlī

BEZMAKSAS Covid-19 vakcinācija ir svarīgs posms, lai uzveiktu Koronavīrusa
pandēmiju un gādātu par Jūsu, Jūsu ģimenes un draugu drošību.
NHS piedāvās sabiedrībai tikai tās Covid-19 vakcīnas, kuras neatkarīgie eksperti
atzina par drošām. MHRA, oficiālais Apvienotās Karalistes regulētājs, apliecina, ka
šīs vakcīnas ir drošas un augsti efektīvas.
Rezervējiet vakcinācijas laiku
Jūs varat uzzināt par NHS vakcīnas pieejamību tīmekļa vietnē:
www.nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/coronavirus-vaccination/coronavirusvaccine. Ja Jums rodas jautājumi, sazinieties ar savu veselības aprūpes speciālistu
vai zvaniet uz 119 rezervācijas līniju.
Tīmekļa vietne sniedz Jums piekļuvi arī citai informācijai par vakcinācijas
programmu. Vietējās bibliotēkas piedāvā bezmaksas piekļuvi internetam:
www.norfolk.gov.uk
Ja Jūs esat kvalificēts, Jūs varat saņemt piekļuvi vakcinācijai:
 Internetā - nhs.uk/covid-vaccination
 Pa telefonu – zvaniet uz 119 (bezmaksas), laikā no 7:00 līdz 23:00 septiņas
dienas nedēļā
 Sagaidot, ka Jūsu ģimenes ārsts vai NHS Anglija (NHS England) sazinās ar
Jums
 Sagaidot, kad klīnikā būs pieejama dzīvā rinda – skatiet aktuālo informāciju:
o https://www.norfolkandwaveneyccg.nhs.uk/covid/covid-vaccinations
o Twitter: @NHSNWCCG vai www.facebook.com/NHSNWCCG
Ja Jūs esat kvalificēts vakcinācijai, bet ar Jums vēl nav sazinājušies, Jūs varat
rezervēt savu laiku, izmantojot nacionālo rezervācijas sistēmu, vai sagaidiet, kad ar
Jums sazināsies Jūsu ģimenes ārsta prakse. Ja Jūs vēlaties sagaidīt Jūsu ģimenes
ārstu/vietējo ārstu, viņi sazināsies ar Jums, tiklīdz vakcīnas būs pieejamas. Par Jums
netiks aizmirsts.
Jūs atradīsiet savu NHS numuru šeit – vairumam pieaugušo Apvienotajā Karalistē
tāds ir: www.nhs.uk/nhs-services/online-services/find-nhs-number.
Jums būs nepieciešams sniegt savu vārdu, dzimšanas datumu un pasta indeksu, un
Jūsu NHS numurs tiks nosūtīts Jums īsziņas, e-pasta vai vēstules veidā.
Ja Jums nav pasta indeksa, bet ir piešķirts NHS numurs, ārsta prakse varēs atrast to
un Jūsu vakcinācija tiks ierakstīta nacionālajā vakcinācijas ierakstu sistēmā.
Neesat reģistrējies pie ģimenes ārsta?

Lai saņemtu vakcināciju, Jums nav nepieciešams NHS numurs vai reģistrācija pie
ģimenes ārsta, tāpēc atteikums nevar būt saistīts ar to. Ja Jums nav NHS numura,
bet Jūs esat kvalificēto personu grupā, personāls veiks vakcināciju, pierakstīs Jūsu
informāciju un pārliecināsies, ka vakcinācija tiek formāli dokumentēta vēlāk.
Arī pacienti, kas nav reģistrēti vietējā ģimenes ārsta praksē, varēs saņemt Covid
vakcināciju. Jautājiet palīdzību savā vietējā ģimenes ārsta praksē.
Jebkurš var reģistrēties ģimenes ārsta praksē – Jums nav nepieciešams adreses
apstiprinājums vai imigrācijas statuss: www.nhs.uk/service-search/find-a-GP .
Reģistrēšanās nozīmē to, ka Jums būs piešķirta piekļuve NHS pakalpojumiem un
Jūs tiksiet aicināts uz NHS veselības pārbaudi.
Pat, ja Jūs esat saņēmuši Jūsu pirmo un/vai otro COVID-19 vakcīnas devu, Jums ir
jāturpina ievērot vadlīnijas, lai kontrolētu vīrusa izplatību un glābtu dzīvības: ROKAS,
SEJA, DISTANCE.





Mazgājiet un dezinficējiet rokas
Nēsājiet sejas aizsegu
Ievērojiet sociālu distancēšanos

Atjaunināta informācija par Covid-19 vakcinācijas programmu vietējā līmenī
NHS Norfolk un Waveney CCG ir šim nolūkam paredzēta mājas lapa, kas satur atjauninātu
informāciju par Covid-19 vakcinācijas programmu:
https://www.norfolkandwaveneyccg.nhs.uk/covid-19-vaccination-programme
Jūs varat mainīt tīmekļa vietnes valodu:

Nospiežot uz ‘runāt’ (speak) pogu

Tad izvēlieties ‘pasaules’ (world) pogu

Tad izvēlieties no saraksta vēlamo
valodu

Pateicamies Jums par to, ka vakcinējaties.

