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Program očkování proti covidu-19 
V celém městě a kraji se nyní nachází celkem 
11 očkovacích míst.

Patří mezi ně tři nemocnice: City Hospital, 
Queen’s Medical Centre a King’s Mill Hospital.
Místní očkovací služby: Ashfield Health 
Village, Richard Herrod Leisure Centre v 
Carltonu, Gamston Community Centre, Newark 
Showground, King’s Meadow Campus v Lentonu, 
Forest Recreation Ground v Nottinghamu a 
zaměstnanecké centrum v Cripps Medical 
Centre v Nottinghamu.
Očkovací centrum: rozsáhlé očkovací centrum 
se nachází v Mansfieldu.
V současné době je očkování proti covidu-19 
přednostně nabízeno osobám starším 65 let, 
ohroženým skupinám, obyvatelům domovů 
pro seniory a pracovníkům v přední linii ve 
zdravotnických a sociálních pečovatelských 
službách.

Přeprava do očkovacích center proti 
covidu-19
Pokud se někdo není schopen do očkovacího 
centra dostavit sám, je možné v rámci očkovacího 
programu zajistit převoz těm, kdo splňují určitá 
kritéria. Tuto službu budou zajišťovat dobrovolníci 
z řad řidičů a taxikářů.  
Převoz je možné si domluvit telefonicky na 
0115 883 4640 v době do 9:00 do 18:00 hod.

Přeložený materiál
Pokud patříte do ohrožené skupiny osob, jste 
starší 65 let nebo jste nuceni zůstat doma a 
obdrželi jste dopis s pozvánkou na očkování proti 
covidu-19, můžete si nechat tento dopis přeložit. 
Pokud si přejete požádat o tyto informace v 
jiném jazyce nebo formátu, obraťte se prosím 
na Engagement Team na: nnccg.team.
engagement@nhs.net nebo zavolejte nebo 
zašlete textovou zprávu na 07385 360071. Tento 
dokument si také můžete nechat přeložit.
V případě zaslání nebo zanechání zprávy uveďte 
své kontaktní údaje a člen týmu se vám ozve. 
Upozorňujeme, že toto číslo na mobil je určeno 
pouze pro žádosti o informace v jiném jazyce či 
formátu.
Na webových stránkách CCG je k dispozici několik 
přeložených letáků s informacemi o očkování 
proti covidu-19: nottsccg.nhs.uk/covid-19/
covid-19-vaccination-in-nottingham-and-
nottinghamshire

Tipy a rady na to, jak se připravit na 
očkování proti covidu-19; sdílejte je 
prosím dál:
• Dostavte se pět minut před časem, na který jste 

objednáni.

• Přes následující odkaz si zjistěte, jak se do 
očkovacího centra dostat a kde zaparkovat: 
nottsccg.nhs.uk/covid-19/travelling-to-your-covid-
19-vaccine-appointment.

• Zjistěte si, jaké bude počasí, a vhodně se oblečte, 
např. teplý kabát nebo svetr a pohodlnou obuv, 
protože budete muset přejít od auta do budovy, 
kde budete očkováni.

• Pokud přijedete dříve, počkejte v autě do pěti 
minut před časem, na který jste objednáni.

• Pokud budete potřebovat invalidní vozík a 
nezařídili jste si to předem, sdělte to prosím při 
příjezdu dobrovolným pracovníkům u 
vjezdu.

• Z důvodu pohodlí při očkování si 
oblečete tričko s krátkým rukávem.

• Osoby s příznaky covidu-19, což jsou: 
nový přetrvávající kašel, horečka nebo 
ztráta chuti nebo čichu, se nesmí na 
dohodnuté očkování dostavit a budou 
se muset přeobjednat.

Jakým způsobem můžete 
pomoci
Na základě pokynů na další straně 
můžete známým nebo příbuzným, kteří 
jsou starší 65 let, patří do ohrožené skupiny 
nebo jsou nuceni zůstat doma, pomoci 
objednat se na očkování proti covidu-19.
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JAK SE OBJEDNAT?
Osoby starší 65 let 

Všechny osoby starší 65 let se nyní 
mohou objednat na očkování proti 
covidu-19. 
Nejrychlejší a nejjednodušší 
způsob je objednat se přes 
SwiftQueue: swiftqueue.co.uk/
nottinghamc19vpatient.php
Abyste se mohli objednat přes 
SwiftQueue, budete potřebovat 
e-mailovou adresu. Pokud 
pomáháte objednat osobu starší 
65 let, přečtěte si prosím pokyny 
na webových stránkách CCG: 
nottsccg.nhs.uk/covid-19/covid-
19-vaccination-programme-what-
you-can-do-to-help/
Všechny osoby starší 65 let se také 
mohou objednat telefonicky na 
0115 883 4640 v době od 9:00 až 
18:00 hod., nebo můžete zavolat za 
ně. Upozorňujeme, že tyto linky jsou 
velmi vytížené, ale většinou jsou 
volnější po 17:00 hod.
Objednat se je možné do 
očkovacího centra podle toho, kde 
jsou volná místa.

Ohrožené skupiny osob 

Všechny osoby, které patří do ohrožené skupiny 
(tzv. Clinically Extremely Vulnerable – CEV) 
se nyní mohou objednat na očkování proti 
covidu-19. Upozorňujeme, že osobám mladším 
16 let se nyní toto očkování nedoporučuje.
Nejrychlejší a nejjednodušší způsob je objednat 
se přes SwiftQueue: swiftqueue.co.uk/
nottinghamc19v-clinv.php
Abyste se mohli objednat přes SwiftQueue, 
budete potřebovat e-mailovou adresu. 
Pokud pomáháte objednat osobu patřící do 
ohrožené skupiny, přečtěte si prosím pokyny 
na webových stránkách CCG: nottsccg.nhs.uk/
covid-19/covid-19-vaccination-programme-
what-you-can-do-to-help/  
Všechny osoby patřící do ohrožené skupiny 
se také mohou objednat telefonicky na 
0115 883 4640 v době od 9:00 až 18:00 hod., 
nebo můžete zavolat za ně. Upozorňujeme, že 
tyto linky jsou velmi vytížené, ale většinou jsou 
volnější po 17:00 hod.
Objednat se je možné do očkovacího centra 
podle toho, kde jsou volná místa, kromě 
očkovacího centra v Mansfieldu. Všichni v této 
kategorii osob si budou muset s sebou přinést 
dopis s pozvánkou nebo dopis, že se musíte 
chránit (tzv. shielding letter), jako důkaz, že jste 
oprávněni nechat se očkovat.

Obyvatelé, kteří jsou 
nuceni zůstat doma
Lidé, kteří jsou nuceni zůstat 
doma, budou proočkováni 
proti covidu-19 u sebe doma 
nebo v místě bydliště.
Tuto skupinu lidí bude očkovat 
speciální terénní tým, tvořený 
zdravotníky, praktickými lékaři 
a sestřičkami.
Lidé, kteří jsou nuceni zůstat 
doma, byli kontaktováni svým 
praktickým lékařem.
Obdrželi dopis s informací, že 
nyní mají nárok být očkováni 
proti covidu-19. Terénní tým 
nebo praktický lékař se jim 
ozve a objedná je.
Pokud znáte někoho, kdo je 
nucen zůstat doma a nebyl 
kontaktován, řekněte mu, 
aby zavolal na 0115 883 4640 
v době od 9:00 až 18:00 hod., 
nebo můžete zavolat za něho.

Všeobecné informace
V případě jakýchkoli všeobecných dotazů 
týkajících se programu očkování proti 
covidu-19 zavolejte na 0300 500 80 80 nebo 
zašlete e-mail na: enquiries@nottscc.gov.uk
Všeobecné informace o spuštění programu 
očkování proti covidu-19 v Nottinghamu 
a hrabství Nottinghamshire najdete 
na: nottsccg.nhs.uk/covid-19/covid-
19-vaccination-in-nottingham-and-
nottinghamshire
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