Programul NHS (Serviciul Național de Sănătate) de vaccinare împotriva COVID-19 Norfolk și Waveney
Aceste informații erau corecte la data de 21 aprilie 2021

Este important să vă vaccinați GRATUIT pentru Covid-19 atunci când sunteți eligibil
pentru acest lucru pentru a învinge pandemia de Coronavirus și pentru a vă proteja
pe dvs. și pe familia și prietenii dvs.
NHS va oferi pentru public doar vaccinuri Covid-19 pe care experții independenți leau aprobat ca fiind sigure. MHRA, organismul oficial de reglementare din Regatul
Unit, a declarat că aceste vaccinuri sunt sigure și foarte eficiente.
Programarea pentru vaccinare
Pe site-ul web al NHS puteți afla cine se poate vaccina în acest moment:
www.nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/coronavirus-vaccination/coronavirusvaccine. Dacă aveți întrebări, discutați cu un cadru medical sau sunați la linia pentru
programări 119.
Site-ul web vă oferă acces și la multe alte informații referitoare la programul de
vaccinare. Bibliotecile locale oferă acces gratuit la internet: www.norfolk.gov.uk
Când deveniți eligibil, puteți să vă programați la vaccinare:
 Online - nhs.uk/covid-vaccination
 Prin telefon – sunați la 119 (gratuit) între ora 07:00 și ora 23:00 șapte zile pe
săptămână
 Așteptând să vă contacteze cabinetul GP-ului dvs. (medicul de familie) sau
NHS Anglia
 Așteptând să devină disponibilă o clinică mobilă – consultați cele mai recente
informații pe:
o https://www.norfolkandwaveneyccg.nhs.uk/covid/covid-vaccinations
o Twitter: @NHSNWCCG sau www.facebook.com/NHSNWCCG
Dacă sunteți eligibil, însă nu ați fost sunat sau nu ați făcut nimic în această privință,
vă puteți programa folosind sistemul național de programare sau puteți aștepta să fiți
contactat de cabinetul GP-ului dvs. Dacă alegeți să așteptați să fiți contactat de GPul dvs./medicul local, acesta vă va contacta imediat ce are vaccinul în stoc, nu veți fi
uitat.
Puteți găsi numărul dvs. NHS aici - majoritatea adulților din Regatul Unit au unul:
www.nhs.uk/nhs-services/online-services/find-nhs-number.
Vi se va cere numele, data nașterii și codul poștal și veți primi numărul NHS prin
mesaj text, e-mail sau scrisoare.

Dacă nu aveți un cod poștal, însă aveți deja un număr NHS, cabinetul va putea să-l
găsească și vaccinarea dvs. va fi înregistrată în sistemul național de evidență a
vaccinărilor.
Nu sunteți înscris la un GP?
Nu este nevoie de un număr NHS sau să fiți înregistrat la un GP pentru a vă vaccina
și nu trebuie să fiți refuzați din aceste motive. Dacă o persoană nu are număr NHS,
însă se încadrează într-un grup eligibil, s-a recomandat serviciilor să facă vaccinarea
acum, să vă noteze datele dvs. și să se asigure mai târziu de documentarea oficială
a vaccinării.
Pacienții care nu sunt înregistrați la un cabinet GP local vor putea totuși să se
vaccineze pentru Covid. Puteți cere ajutorul unui cabinet GP local.
Orice persoană se poate înregistra la un cabinet GP - nu aveți nevoie de dovada
adresei sau situația imigrării.www.nhs.uk/service-search/find-a-GP . Prin înregistrare
veți putea beneficia de serviciile NHS și veți fi invitat la investigațiile medicale ale
NHS.
Chiar dacă ați primit prima și/sau a doua doză cu vaccinul COVID-19, toată lumea
trebuie să continue să respecte toate recomandările pentru a ține sub control virusul
și salva vieți: MÂINI, FAȚĂ, SPAȚIU.





Spălați-vă și igienizați-vă mâinile
Folosiți măști faciale
Nu uitați să respectați distanțarea socială

Cum puteți să fiți la curent cu programul local de vaccinare împotriva Covid-19
NHS Norfolk and Waveney CCG are o pagină de Internet specială pentru cele mai noi
informații cu privire la programul de vaccinare împotriva Covid-19:
https://www.norfolkandwaveneyccg.nhs.uk/covid-19-vaccination-programme
Informațiile de pe această pagină pot să fie schimbate în limba dvs. după cum urmează:

Faceți clic pe butonul „speak” (vorbește)

Selectați apoi butonul „world” (lume)

Apoi alegeți limba dorită din listă

Vă mulțumim pentru că vă vaccinați.

