Programa de Vacinação COVID-19 da NHS – Norfolk e Waveney
Informação correta à data de 21 de abril de 2021

Tomar a vacina GRATUITA contra a Covid-19, assim que for elegível para o fazer, é
uma etapa importante no combate à pandemia de coronavírus e na manutenção da
segurança da sua família e amigos.
O NHS apenas apresentaria uma vacina para a Covid-19 ao público no caso de
peritos independentes garantirem que seria seguro fazê-lo. O MHRA, o regulador
oficial do Reino Unido, afirmou que estas vacinas são seguras e altamente eficazes.
Marcação da sua consulta para vacinação
Pode saber quem poderá atualmente obter a vacina na página web do NHS:
www.nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/coronavirus-vaccination/coronavirusvaccine. Se tiver alguma pergunta, fale com um profissional de cuidados de saúde
ou ligue para a linha de marcações (119).
A página dá-lhe também acesso a muita outra informação sobre o programa de
vacinação. As bibliotecas locais oferecem livre acesso à internet:
www.norfolk.gov.uk
Quando for elegível para tal, pode aceder à vacinação:
 On-line - nhs.uk/covid-vaccination
 Por telefone – ligue para o 119 (gratuito), entre as 7:00 e as 23:00, sete dias por
semana
 Ao aguardar pelo contacto do seu médico de família ou NHS England
 Ao aguardar pela disponibilidade de uma clínica de consulta espontânea –
verifique a mais recente informação em:
o https://www.norfolkandwaveneyccg.nhs.uk/covid/covid-vaccinations
o Twitter: @NHSNWCCG ou www.facebook.com/NHSNWCCG
Se for elegível mas ainda não foi chamado ou ainda não avançou, pode agendar a
sua consulta através do sistema de registo nacional ou aguardar pelo contacto do
seu médico de família. Se optar por aguardar pelo seu médico de família/médico
local, será contactado assim que tiverem a vacina disponível - você não será
esquecido.
Pode encontrar o seu número NHS aqui - a maior parte dos adultos no Reino Unido
possuem este número: www.nhs.uk/nhs-services/online-services/find-nhs-number.
Terá que divulgar o seu nome, data de nascimento e código postal para que o seu
número NHS seja enviado para si via mensagem de texto, e-mail ou carta.
Se não tiver um código postal mas já tiver um número NHS, o seu consultório
poderá aceder a isto - e a sua vacina será registada na sistema nacional de registo
de vacinas.

Não está registado com um consultório de médico de família?
Não é necessário um número do NHS ou de se registar com um médico de família
para tomar uma vacina, sendo que a mesma nunca deve ser negada com base
nisto. Se determinada pessoa não tem número do NHS, mas encontra-se num
grupo elegível, os serviços foram aconselhados a vacinar agora, registar os seus
detalhes e garantir que o processo é formalmente documentado numa data
posterior.
Pacientes que não estejam registados num consultório de médico de família local
poderão, na mesma, ser vacinados contra a Covid-19. Deverá ser possível solicitar
apoio num consultório de médico de família local.
Qualquer pessoa poderá registar-se junto de um consultório de médico de família não precisa de prova de residência ou declaração de situação imigratória.
www.nhs.uk/service-search/find-a-GP . Registar-se significa que poderá aceder a
serviços do NHS e ser convidado para rastreios médicos do NHS.
Mesmo que tenha tomado a sua primeira e/ou segunda dose da vacina contra a
COVID-19, todos deverão continuar a seguir as diretrizes para controlar o vírus e
salvar vidas: MÃOS, ROSTO, ESPAÇO.





Lave e esterilize as suas mãos
Use coberturas faciais
Lembre-se de manter o distanciamento social

Manter-se atualizado localmente com o programa de vacinação da Covid-19
A NHS Norfolk and Waveney CCG tem uma página web dedicada para a última informação
sobre o programa de vacinação da Covid-19:
https://www.norfolkandwaveneyccg.nhs.uk/covid-19-vaccination-programme
Pode alterar a informação exibida nesta página web para coincidir com a sua língua
materna, ao:

Clicar no botão “speak” (falar)

Selecionar de seguida o botão “world” (mundo)

Pode agora selecionar o seu
idioma pretendido a partir da lista

Obrigado por tomar a sua vacina.

