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:Covid-19 برنامج التطعيم لفيروس

ما الذي يمكنك القيام به للمساعدة؟

 COVID-19 برنامج التطعيم لفيروس
هناك الآن 11 مكانا للحصول على التطعيم في جميع أنحاء 

المدينة والمقاطعة.

وتشمل هذه المراكز ثالثة من المستشفيات: مستشفى المدينة
 Queen’s Medical Centre ومركز الملكة الطبي ، City Hospital

.)King’s Mill Hospital( ومستشفى كينغز ميل

 Ashfield Health خدمات التطعيم المحلية: قرية آشفيلد الصحية
 Richard Herrod Leisure Centre مركز ريتشارد هيرود ، Centre

 Gamston مركز غامستون المجتمعي ، Carlton الترفيهي في كارلتون
Community Centre نيوارك شوبر Newark Showground، حرم 

كينغز ميدو King’s Meadow في لينتون Lenton ، مركز الترفيه 
في فورست Forest Recreation Ground في مدينة نوتنغهام 

 Cripps مركز للموظفين في مركز كريبس الطبي ، Nottingham
.Nottingham في مدينة نوتنغهام Medical Centre

مركز التطعيم: يوجد مركز تطعيم واسع النطاق في مانسفيلد 
.Mansfield

في الوقت الحاضر، الأولوية للقاحات كوفيد-19 هي لمن تزيد 
أعمارهم عن 65 عاًما، أي شخص يصنف على أنه ضعيف سريريًا 
للغاية، وسكان بيوت الرعاية والعاملين في مجال الرعاية الصحية 

والجتماعية وفي الخطوط الأمامية.

الوصول إلى مواقع تطعيم كوفيد-19
وإذا لم يتمكن أي شخص من الوصول إلى موقع التطعيم، فإن 

برنامج التطعيم قادر على توفير وسائل النقل لأولئك الذين يستوفون 
المعايير. وسيتم توفير هذا من قبل السائقين المتطوعين وسيارات 

الأجرة.

لترتيب هذا الأمر تواصلوا على الرقم 4640 883 0115 ما بين 
الساعة التاسعة صباحا والسادسة مساءاً.

المواد المترجمة
إذا تلقى أي شخص مصنف على أنه ضعيف للغاية سريريًا ، أو 
فوق سن 65 عاًما أو بعيد المنزل، خطابًا يدعوه للحصول على 

جرعة اللقاح Covid-19 ، فيمكنه ترجمة هذه الرسالة. لطلب هذه 
المعلومات بلغة أو تنسيق آخر، يرجى التصال بفريق المشاركة 

على: nnccg.team.engagement@nhs.net أو التصال أو النص 
360071 07385 ويمكن أيضا ترجمة هذا المستند.

إذا كنت ستترك رسائل نّصية أو ستترك اي رسالة صوتية يرجى تقديم 
تفاصيل التصال بك ، وسوف يعاود عضو من الفريق التصال 

بك. يرجى مالحظة أن رقم الهاتف المتحرك هذا هو فقط لطلب 
المعلومات بلغات أو صيغ أخرى.

هناك عدد من المنشورات المترجمة حول تطعيم Covid-19 على 
nottsccg.nhs.uk/covid-19/covid-19- :CCG الموقع التالي

vaccination-in-nottingham-and-nottinghamshire

مالحظات ونصائح لمشاركتها مع الآخرين للتحضير 
:Covid-19 لموعد لقاح

الوصول إلى موقع التطعيم قبل خمس دقائق من موعدك.	 

تحقق من الطريق إلى موقع التطعيم وأين يمكن الوقوف )صف 	 
nottsccg.nhs.uk/covid-19/ :سيارتك( .باستخدام هذا الرابط

.travelling-to-your-covid-19-vaccine-appointment

تحقق من الطقس وقم بارتداء المالبس المناسبة، على سبيل 	 
المثال معطف دافئ أو بلوزة مع الأحذية المريحة كما سوف تحتاج 

إلى المشي من السيارة إلى مبنى التطعيم.

إذا وصلِت مبكرا، فأبِق في السيارة الى ما قبل موعدك بخمس 	 
دقائق .

عند وصولك، إذا كنت بحاجة إلى كرسي متحرك ولم تقم بترتيب 	 
ذلك مسبًقا، يرجى إخبار المتطوعين عند المدخل.

ارتداء مالبس قصيرة الأكمام )تي شيرت أو على شاكلة 	 
ذلك( لكي تكون مرتاحا عندما يقدم لك التطعيم الخاص 

بك )جرعة اللقاح(.

أي شخص لديه أعراض Covid-19 والتي هي أي من: 	 
سعال ، جديد، مستمر, ارتفاع في درجة الحرارة أو فقدان 

أو تغيير لالإحساس بالرائحة أو الذوق فأنه ل ينبغي لك 
حضور موعد التطعيم المخصص لك. وسوف تحتاج إلى 

إعادة التصال والحجز.

ما يمكن القيام به للمساعدة 
استخدم الدليل عبر الصفحة لمساعدة أي شخص تعرفه فوق 

سن 65 عاًما ، مصنًفا على أنه ضعيف للغاية سريريًا أو مرتبط 
.Covid-19 بالمنزل ، لحجز موعد لقاح
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:Covid-19 برنامج التطعيم من نوع

ما يمكنك القيام به للمساعدة

كيف تحجز موعد؟

لمن كان عمرهم أكثر من 65
لجميع من هو أكبر من 65 :يمكن الآن حجز موعد 

.Covid-19 لقاح

أسرع وأسهل طريقة للحجز هي عن 
swiftqueue.co.uk/ :SwiftQueu طريق

nottinghamc19vpatient.php

للحجز عبر SwiftQueue ، يجب أن يكون لديك 
عنوان بريد إلكتروني. إذا كنت تساعد شخصا 

فوق سن 65 للحجز، يرجى قراءة دليل »كيفية« 
nottsccg.nhs. :CCG عمل ذلك على موقع

uk/covid-19/covid-19-vaccination-
programme-what-you-can-do-to-help/

يمكن لأي شخص يزيد عن 65 عاًما أيًضا التصال 
على 4640 5883 011 بين الساعة 9 صباًحا - 6 

مساًء لحجز موعد أو يمكنك التصال نيابة عنهم. 
يرجى مالحظة أن خط الحجز مزدحم للغاية ولكنه 

غالباً ما يكون أكثر هدوءاً وتوافرا بعد الساعة 5 
مساًء.

يمكن حجز المواعيد في مواقع التطعيم حسب 
الأماكن التي توجد فيها فرص.

الأشخاص المعرضون للخطر سريرياً
 )CEV( يمكن لأي شخص يصنف على أنه ضعيف للغاية سريريًا
الآن حجز موعد لقاح Covid-19. يرجى مالحظة أن أي شخص 

دون سن 16 ل ينصح حالياً بالحصول على التطعيم.

أسرع وأسهل طريقة للحجز هي عبر رابط SwiftQueue مفصل: 
swiftqueue.co.uk/nottinghamc19v-clinv.php

 للحجز عبر SwiftQueue، يجب أن يكون لديك عنوان بريد 
إلكتروني. إذا كنت تساعد شخص CEV على الحجز ، يرجى قراءة 
nottsccg.nhs.uk/covid-19/ :CCG كيفية« دليل على موقع«
covid-19-vaccination-programme-what-you-can-do-

to-help/

يمكن لأي شخص مصنف على أنه CEV التصال على 
4640 883 0115 بين الساعة 9 صباًحا - 6 مساًء لحجز موعد 
أو يمكنك التصال نيابة عنهم. يرجى مالحظة أن خط الحجز 
مزدحم للغاية ولكنه غالباً ما يكون أكثر هدوءاً بعد الساعة 5 

مساًء.

يمكن حجز المواعيد في مواقع التطعيم حسب الأماكن التي 
توجد فيها اوقات غير محجوزة ، باستثناء مركز مانسفيلد 
Mansfield للتطعيم. سيحتاج أي شخص في هذه الفئة 
إلى إحضار رسالة الدعوة أو رسالة الحجر الكامل للحماية 

)Shielding( كدليل على أنه مؤهل للتطعيم.

السكان المقعدين 
سيحصل السكان المقعدون المعزولون في 
منازلهم على لقاح Covid-19 في منازلهم 

أو مكان إقامتهم.

سيقوم »فريق متنقل« خاص يتكون من 
موظفي الرعاية الصحية و الأطباء العامين 
والممرضين بتطعيم السكان )المحجورين/ 

المعزولة للحماية( إلى المنازل.

أولئك الذين هم قعيدي المنزل سيتم 
التعرف عليهم من قبل اطباء العائلة 

والذين هم مسجلون معهم.

وقد تلقى السكان اللذين هم قعيدي 
المنازل رسالة تبلغهم بأنهم مؤهلون 

للحصول على تطعيم من قبل كوفيد-19. 
سيقوم »الفريق المتجول« أو طبيبهم 

العام بالتصال بهم لترتيب مواعيدهم.

إذا كنت تعرف شخًصا قعيد المنزل ولم 
يتم التصال به، يرجى الطلب منه التصال 

على 4640 883 0115 بين الساعة 9 
صباًحا - 6 مساًء ، أو يمكنك التصال نيابة 

عنهم.

معلومات عامة
 ،Covid-19 لأي استفسارات عامة حول برنامج التطعيم 

لكتروني:   اتصل على 80 80 500 0300 أو البريد الإ
enquiries@nottscc.gov.uk

للحصول على معلومات عامة حول تنفيذ برنامج التطعيم 
من نوع Covid-19 في نوتنغهام ونوتنغهامشاير، يرجى زيارة: 
nottsccg.nhs.uk/covid-19/covid-19-vaccination-in-

nottingham-and-nottinghamshire
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