NHS COVID-19 vakcinacijos programa - Norfolkas ir Waveney
Informacija teisinga - 2021 m. balandžio 21 d.

Pasidaryti NEMOKAMĄ Covid-19 vakciną, kada galite ją gauti, yra svarbu įveikiant
koronaviruso pandemiją ir apsaugant jus bei jūsų šeimą.
NHS visuomenei siūlys tik tas Covid-19 vakcinas, kurias nepriklausomi specialistai
patvirtino kaip saugias. MHRA, oficialus JK reguliatorius, teigė, kad šios vakcinos
yra saugios ir labai veiksmingos.
Užsisakykite susitikimą dėl vakcinos
Galite sužinoti, kokie asmenys šiuo metu gali gauti vakciną NHS tinklalapyje:
www.nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/coronavirus-vaccination/coronavirusvaccine. Jeigu turite klausimų, pasikalbėkite su medicinos specialistu arba
paskambinkite į 119 susitikimų linija.
Svetainėje taip pat rasite daug kitos naudingos informacijos apie vakcinavimo
programą. Vietinės bibliotekos siūlo nemokamą prieigą prie interneto:
www.norfolk.gov.uk
Kada galite gauti vakciną, tai galite atlikti:
 Internetu - nhs.uk/covid-vaccination
 Telefonu – paskambinę 119 (nemokamai), nuo 7.00 iki 23.00 val., septynias
dienas savaitėje
 Laukiant savo GP med. centre arba NHS England susisieks su jumis
 Laukiant klinikoje laisvo susitikimo – patikrinkite naujausią informacijąčia:
o https://www.norfolkandwaveneyccg.nhs.uk/covid/covid-vaccinations
o Twitter: @NHSNWCCG arba www.facebook.com/NHSNWCCG
Jeigu galite gauti vakciną, tačiau su jumis dar nesusisiekė ar jūs patys nesikreipėte,
galite ją užsisakyti per nacionalinę užsakymų sistemą arba palaukti, kol su jumis
susisieks GP medicinos centras. Jeigu jūs nuspręsite palaukti savo GP/gydytojo
žinių, jie su jumis susisieks, kai tik bus pakankamai vakcinos - jie jūsų nepamirš.
Savo NHS numerį numerį rasite čia - dauguma JK asmenų ji turės: www.nhs.uk/nhsservices/online-services/find-nhs-number.
Jis paprašys jūsų vardo, gimimo datos ir pašto kodo, o jūsų NHS numeris bus
išsiųstas jums žinute, elektroniniu paštu ar laišku.
Jei neturite pašto kodo, bet jau turite NHS numerį, med. centras galės jį rasti, o jūsų
vakcina bus įrašyta į nacionalinę vakcinų registravimo sistemą.
Neregistruotas pas GP?
Žmonėms nereikia NHS numerio ir jie neturi užregistruoti GP med. centre, kad gautų
vakcinaciją ir jiems negalima atsisakyti suteikti vakciną šiuo pagrindu. Jei asmuo

neturi NHS numerio, bet yra tinkamoje grupėje, patariama vakciną atlikti dabar,
įrašyti jūsų duomenis ir užtikrinti, kad vakcina būtų oficialiai dokumentuota vėliau.
Pacientai, kurie nėra užsiregistravę vietiniame GP med. centre, vis tiek galės gauti
Covid vakciną. Galite pagalbos teirautis savo GP med. centre.
Kiekvienas gali užsiregistruoti GP med. centre - jums nereikia adreso ar imigracijos
statuso įrodymo: www.nhs.uk/service-search/find-a-GP . Registravimas reiškia, kad
galėsite naudotis NHS paslaugomis ir būti pakviesti į NHS sveikatos patikras.
Net jei gavote pirmąją ir (arba) antrąją COVID-19 vakcinos dozę, vistiek ir toliau reikia
laikytis visų nurodymų, kaip kontroliuoti virusą ir išgelbėti gyvybes: RANKOS,
VEIDAS, ERDVĖ.





Nusiplaukite ir dezinfekuokite rankas
Naudokite veido kaukes
Nepamirškite socialinio atstumo

Neatsilikti nuo Covid-19 vakcinacijos programos vietinėje apskrityje
NHS Norfolk ir Waveney CCG turi specialų tinklalapį, kuriame pateikiama naujausia
informacija apie Covid-19 vakcinacijos programą:
https://www.norfolkandwaveneyccg.nhs.uk/covid-19-vaccination-programme
Šios svetainės informacija gali būti pakeista į jūsų kalbą:

Paspaudę mygtuką „speak“

Tada pasirinkite mygtuką „world“

Tada pasirinkite norimą kalbą iš
sąrašo

Ačiū, kad pasidarėte vakciną.

