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Covid-19 vakcinācijas programma
Tagad pilsētā un grāfistē ir 11 vietas, kurās var 
vakcinēties.

To starpā ir trīs centri slimnīcās: City Hospital, 
Queen’s Medical Centre un King’s Mill Hospital.
Vietējie vakcinācijas pakalpojumi: Ashfield 
Health Village, Richard Herrod Leisure Centre 
Karltonā, Gamston Community Centre, Newark 
Showground, King’s Meadow Campus Lentonā, 
Forest Recreation Ground Notingemas pilsētā 
un centrs darbiniekiem Cripps Medical Centre 
Notingemas pilsētā.
Vakcinācijas centrs: liels vakcinācijas centrs 
atrodas Mansfīldā.
Pašlaik prioritāte vakcīnu pret Covid-19 
saņemšanai ir piešķirta personām, kuras ir 
vecākas par 65 gadiem, visiem, kuri ir klasificēti 
kā klīniski ārkārtīgi neaizsargāti, aprūpes namu 
iemītniekiem un veselības un sociālās aprūpes 
darbiniekiem, kuriem ir tieša saskarsme ar 
aprūpētajiem.

Nokļūšana objektā, kurā notiek 
vakcinācija pret Covid-19
Ja kāda kritērijiem atbilstoša persona nespēj 
nokļūt līdz objektam, kurā notiek vakcinācija, 
tad vakcinācijas programma var viņai nodrošināt 
transportu. To nodrošinās brīvprātīgie šoferi un 
taksometri.
Lai noorganizētu šo palīdzību, lūdzu, zvaniet uz 
tālruņa numuru 0115 883 4640 laikā no plkst. 9.00 
līdz 18.00.

Tulkotie materiāli
Ja kāda persona, kas ir klasificēta kā klīniski 
ārkārtīgi neaizsargāta, ir vecāka par 65 gadiem 
vai ir piesaistīta pie mājas, ir saņēmusi vēstuli 
ar uzaicinājumu saņemt vakcīnu pret Covid-19, 
šī persona var saņemt šīs vēstules tulkojumu. 
Lai pieprasītu šo informāciju kādā citā valodā 
vai formātā, lūdzu, sazinieties ar iesaistīšanas 
darbinieku grupu, nosūtot e-pastu uz adresi 
nnccg.team.engagement@nhs.net vai zvanot vai 
nosūtot īsziņu uz tālruņa numuru 07385 360071. 
Var iztulkot arī šo dokumentu.
Nosūtot īsziņu vai atstājot ziņojumu, lūdzu, 
norādiet savu kontaktinformāciju un kāds no 
mūsu grupas ar jums sazināsies. Lūdzu, ņemiet 
vērā, ka šis mobilā tālruņa numurs ir paredzēts 
tikai informācijas pieprasīšanai citās valodās vai 
formātos.
Vairākas iztulkotas informatīvās lapas par 
vakcināciju pret Covid-19 ir pieejamas CCG 
tīmekļa vietnē: nottsccg.nhs.uk/covid-19/
covid-19-vaccination-in-nottingham-and-
nottinghamshire

Visiem paredzēti padomi un ieteikumi 
par sagatavošanos apmeklējumam 
vakcinācijai pret Covid-19:
• Ierodieties piecas minūtes pirms apmeklējuma 

sākuma.

• Apskatiet maršrutu uz vakcinācijas vietu 
un noskaidrojiet, kur novietot automašīnu, 
izmantojot šo saiti: nottsccg.nhs.uk/covid-19/
travelling-to-your-covid-19-vaccine-appointment.

• Pārliecinieties, kādi ir laika apstākļi, un uzvelciet 
piemērotu apģērbu, piemēram, siltu mēteli 
vai džemperi un ērtus apavus, jo jums būs no 
automašīnas jāaiziet līdz vakcinācijas ēkai. 

• Ja esat ieradies ātrāk, palieciet automašīnā, līdz 
palikušas piecas minūtes pirms apmeklējuma 
sākuma.

• Ja jums ir nepieciešams ratiņkrēsls un neesat to 
iepriekš noorganizējis, lūdzu, pasakiet 
to brīvprātīgajiem pie ieejas.

• Uzvelciet T-kreklu vai blūzīti ar 
īsām piedurknēm, lai jums būtu ērti 
vakcinēšanas laikā.

• Uz vakcinācijas apmeklējumu nedrīkst 
ierasties personas, kurām ir Covid-19 
simptomi, t.i. nesen sācies nepārtraukts 
klepus, augsta temperatūra vai 
ožas vai garšas sajūtas zudums vai 
izmaiņas, un šīm personām ir jāpiesaka 
apmeklējums vēlāk.

Lietas, ko varat darīt, lai 
palīdzētu
Izmantojiet lapas otrā pusē esošo ceļvedi, 
lai palīdzētu pieteikt apmeklējumu 
vakcinācijai pret Covid-19 jebkurai personai, 
kas ir vecāka par 65 gadiem, ir ārkārtīgi 
neaizsargāta vai ir piesaistīta pie mājas.
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KĀ PIETEIKT APMEKLĒJUMU?
Personas, kas vecākas par 
65 gadiem
Visas personas, kas ir vecākas par 
65 gadiem, var tagad pieteikties 
apmeklējumam vakcinācijai pret 
Covid-19.
Visātrāk un visvienkāršāk 
apmeklējumu var pieteikt, 
izmantojot SwiftQueue: swiftqueue.
co.uk/nottinghamc19vpatient.php
Lai pieteiktu apmeklējumu, 
izmantojot SwiftQueue, jums ir 
nepieciešama e-pasta adrese. Ja 
palīdzat pieteikt apmeklējumu 
kādai personai, kas ir vecāka par 
65 gadiem, lūdzu, izlasiet ceļvedi 
ar norādījumiem (“how to”) CCG 
tīmekļa vietnē: nottsccg.nhs.uk/
covid-19/covid-19-vaccination-
programme-what-you-can-do-to-
help/
Visas personas, kas ir vecākas par 
65 gadiem, var arī zvanīt uz numuru 
0115 883 4640 laikā no plkst. 9.00 
līdz 18.00 un pieteikt apmeklējumu, 
vai arī jūs varat piezvanīt viņu vietā. 
Lūdzu, ņemiet vērā, ka tālruņa līnija 
apmeklējumu pieteikšanai ir ļoti 
aizņemta, bet bieži vien pēc plkst. 
17.00 tiek saņemts mazāk zvanu.
Apmeklējumus var pieteikt 
vakcinācijas vietās, ja tajās ir brīvi 
pieņemšanas laiki.

Klīniski ārkārtīgi neaizsargātas 
personas
Visas personas, kas ir klasificētas kā klīniski 
ārkārtīgi neaizsargātas (CEV, Clinically Extremely 
Vulnerable), tagad var pieteikt savu apmeklējumu 
vakcinācijai pret Covid-19. Lūdzu, ņemiet vērā, ka 
pašreiz netiek ieteikts vakcinēties nevienam, kas ir 
jaunāks par 16 gadu vecumu.
Visātrāk un visvienkāršāk apmeklējumu var 
pieteikt, izmantojot īpašo SwiftQueue saiti: 
swiftqueue.co.uk/nottinghamc19v-clinv.php
Lai pieteiktu apmeklējumu, izmantojot 
SwiftQueue, jums ir nepieciešama e-pasta 
adrese. Ja palīdzat pieteikt apmeklējumu 
kādai personai, kas ir klasificēta kā klīniski 
ārkārtīgi neaizsargāta, lūdzu, izlasiet ceļvedi ar 
norādījumiem (“how to”) CCG tīmekļa vietnē: 
nottsccg.nhs.uk/covid-19/covid-19-vaccination-
programme-what-you-can-do-to-help/ 
Visas personas, kas ir klasificētas kā klīniski 
ārkārtīgi neaizsargātas, var zvanīt uz numuru 
0115 883 4640 laikā no plkst. 9.00 līdz 18.00 un 
pieteikt apmeklējumu, vai arī jūs varat piezvanīt 
viņu vietā. Lūdzu, ņemiet vērā, ka tālruņa līnija 
apmeklējumu pieteikšanai ir ļoti aizņemta, bet bieži 
vien pēc plkst. 17.00 tiek saņemts mazāk zvanu.
Apmeklējumus var pieteikt vakcinācijas vietās, 
ja tajās brīvi pieņemšanas laiki; tas neattiecas 
uz Mansfīldas vakcinācijas centru. Visiem, kuri 
ietilpst šajā kategorijā, ir jāpaņem līdzi vēstule 
ar uzaicinājumu uz vakcināciju vai vēstule par 
iekļaušanu neaizsargāto personu sarakstā, jo tas 
būs tiesību uz vakcināciju pierādījums.

Iedzīvotāji, kuri ir 
piesaistīti pie mājas
Iedzīvotāji, kuri ir piesaistīti 
pie mājas, tiks vakcinēti pret 
Covid-19 savās mājās vai savā 
dzīvesvietā.
Iedzīvotājus, kuri ir piesaistīti 
pie mājas, vakcinēs īpaša 
izbraukuma darbinieku 
grupa, kurā ietilpst veselības 
aprūpes darbinieki, iecirkņa 
ārsti un medmāsas.
Iedzīvotājus, kuri ir piesaistīti 
pie mājas, identificēs iecirkņa 
ārsti, pie kuriem viņi ir 
reģistrējušies.
Iedzīvotāji, kuri ir piesaistīti 
pie mājas, ir saņēmuši vēstuli, 
kurā norādīts, ka viņiem 
ir tiesības uz vakcināciju 
pret Covid-19. Izbraukuma 
darbinieku grupa vai iecirkņa 
ārsts ar viņiem sazināsies, lai 
vienotos par apmeklējumu.
Ja zināt kādu personu, kura 
ir piesaistīta pie mājas un ar 
kuru neviens nav sazinājies, 
lūdziet, lai šī persona 
piezvana uz tālruņa numuru 
0115 883 4640 laikā no 
plkst. 9.00 līdz 18.00 vai arī 
piezvaniet viņas vietā.

Vispārīga informācija
Ja jums ir vispārīgi jautājumi par Covid-19 
vakcinācijas programmu, zvaniet uz tālruņa 
numuru 0300 500 80 80 vai nosūtiet e-pastu 
uz adresi enquiries@nottscc.gov.uk
Lai saņemtu vispārīgu informāciju par 
Covid-19 vakcinācijas programmu Notingemā 
un Notingemšīrā, lūdzu, apmeklējiet šo 
vietni: nottsccg.nhs.uk/covid-19/covid-
19-vaccination-in-nottingham-and-
nottinghamshire
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