Očkovací program NHSproti ochoreniu COVID-19 – Norfolk a Waveney
Informácie sú správne ku dňu 21.. apríla 2021

Očkovanie proti ochoreniu COVID-19 ZDARMA, keď máte nárok, je dôležitou
súčasťou porazenia pandémie koronavírusu a zároveň je to aj súčasťou vašej
ochrany a ochrany vašej rodiny a priateľov.
Úrad NHS ponúkne verejnosti iba také vakcíny proti vírusu Covid-19, ktoré schválili
nezávislí odborníci ako bezpečné. Úrad MHRA, oficiálny regulačný orgán Spojeného
kráľovstva, uvádza, že sú tieto vakcíny bezpečné a vysoko účinné.
Zarezervujte si termín očkovania
Informácie o tom, kto má v súčasnosti nárok na očkovanie, nájdete na internetovej
stránke úradu NHS: www.nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/coronavirusvaccination/coronavirus-vaccine. Ak máte otázky, kontaktujte zdravotnícky personál
alebo zavolajte na linku rezervácií: 119.
Táto internetová stránka zároveň poskytuje prístup k mnohým ďalším informáciám
o očkovacom programe. Miestne knižnice ponúkajú bezplatné pripojenie na internet:
www.norfolk.gov.uk
Ak máte nárok, prístup k očkovaniu získate:
 online – nhs.uk/covid-vaccination
 telefonicky – zavolajte na číslo 119 (bezplatné), sedem dní v týždni od 7:00 do
23:00 hod.,
 prípadne si môžete počkať, kým sa vám neozve váš GP (všeobecný lekár)
alebo úrad NHS England,
 alebo si počkajte, kým nebude k dispozícii drop-in clinic – najnovšie informácie
nájdete na adrese:
o https://www.norfolkandwaveneyccg.nhs.uk/covid/covid-vaccinations
o Twitter: @NHSNWCCG alebo www.facebook.com/NHSNWCCG
Ak máte nárok, ale ešte vás nik nepozval na očkovanie, alebo ste sa ešte
neprihlásili, môžete si rezervovať termín prostredníctvom národného rezervačného
systému, alebo počkajte, kým vás bude kontaktovať váš GP. Ak sa rozhodnete
počkať na svojho GP/miestneho lekára, nemajte obavy, nezabudnú na vás. Budú
vás kontaktovať hneď, ako dostanú vakcínu.
Svoje číslo NHS nájdete tu – väčšina dospelých vo Veľkej Británii ho má
www.nhs.uk/nhs-services/online-services/find-nhs-number.
Budete vyzvaní zadať svoje meno, dátum narodenia a poštové smerovacie číslo.
Vaše číslo NHS vám bude zaslané vo forme sms-ky, e-mailom alebo listom.
Ak nemáte poštové smerovacie číslo, ale už máte číslo NHS, lekár ho dokáže nájsť
a vaše očkovanie bude zaznamenané v národnom systéme záznamov o očkovaní.

Nie ste zaregistrovaný u všeobecného lekára?
Ľudia, ktorí sa chcú dať zaočkovať, nepotrebujú číslo NHS ani registráciu u GP
a očkovanie by im z tohto dôvodu nemalo byť nikdy odoprené. Ak niekto nemá číslo
NHS, ale je v oprávnenej skupine, úradom bolo odporučené, aby takýchto ľudí
zaočkovali teraz, poznačili si ich údaje a uistili sa, že očkovanie formálne
zdokumentujú neskôr.
Pacienti, ktorí nie sú zaregistrovaní v ambulancii miestneho GP, môžu byť stále
zaočkovaní proti ochoreniu Covid. Mali by ste mať možnosť požiadať o pomoc
miestneho GP.
Každý sa môže zaregistrovať v ordinácii GP. Nepotrebujete doklad o adrese alebo
imigračnom stave: www.nhs.uk/service-search/find-a-GP . Registrácia znamená, že
budete mať prístup k službám NHS a budete pozvaní na skríning NHS týkajúci sa
zdravotného stavu.
Aj keď ste dostali svoju prvú a/alebo druhú dávku vakcíny COVID-19, mali by ste aj
naďalej dodržiavať všetky pokyny týkajúce sa kontroly vírusu a ochrany životov:
RUKY, TVÁR, PRIESTOR.





Umyte si a dezinfikujte si ruky
Používajte masky na tvár
Nezabudnite dodržiavať osobný odstup

Sledujte lokálne aktuálne informácie o očkovacom programe proti ochoreniu Covid-19
Úrad NHS Norfolk a Waveney CCG majú vyhradenú internetovú stránku s najnovšími
informáciami o očkovacom programe proti ochoreniu Covid-19:
https://www.norfolkandwaveneyccg.nhs.uk/covid-19-vaccination-programme
Informácie na tejto internetovej stránke sú v anglickom jazyku, ale kedykoľvek si môžete
vybrať jazyk, ktorým hovoríte:

Kliknite na tlačidlo „hovoriť“.

Potom kliknite na tlačidlo „svet“.

Zo zoznamu vyberte požadovaný
jazyk

Ďakujem vám, že ste sa dali zaočkovať.

