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Skiepijimo nuo Covid-19 programa
Mieste ir grafystėje šiuo metu yra 
11 vietų, kuriose galite pasiskiepyti.
Tarp jų yra trys ligoninių centrai: City Hospital, 
Queen’s Medical Centre ir King’s Mill Hospital.
Vietinės skiepijimo tarnybos: Ashfield 
Health Village, Richard Herrod Leisure Centre 
Karltone, Gamston Community Centre, 
Newark Showground, King’s Meadow Campus 
Lentone, Forest Recreation Ground Notingame 
ir centras personalui Cripps Medical Centre 
Notingame.
Skiepijimo centras: Mansfilde yra didesnis 
skiepijimo centras.
Šiuo metu pirmiausia nuo Covid-19 skiepijami 
asmenys, vyresni, nei 65, asmenys, priskiriami 
prie labai kliniškai pažeidžiamų kategorijos, 
globos namų gyventojai ir sveikatos priežiūros 
bei socialinės rūpybos darbuotojai.

Kelionė į skiepijimo nuo Covid-19 
vietą
Jeigu kažkas negalės atvykti į skiepijimo vietą, 
pagal skiepijimo programą tiems, kurie atitinka 
kriterijus, gali būti suteikta transporto priemonė. 
Ją teiks savanoriai ir taksi vairuotojai.
Tam būtina paskambinti telefonu 0115 883 4640 
tarp 9:00 – 18:00.

Medžiagos vertimas
Jeigu kažkas, priskirtas prie labai kliniškai 
pažeidžiamų kategorijos, asmenys, vyresni, nei 
65, arba esantys namuose gavo laišką su kvietimu 
skiepytis nuo Covid-19, šis laiškas gali būti jiems 
išverstas. Norėdami gauti šią informaciją kita 
kalba arba formatu, susisiekite su įsitraukimo 
komanda adresu nnccg.team.engagement@
nhs.net arba paskambinkite/parašykite numeriu 
07385 360071. Šis dokumentas taip pat gali būti 
išverstas.
Žinutės siuntimo arba pranešimo palikimo atveju 
suteikite savo kontaktinius duomenis. Komandos 
narys susisieks su jumis. Įsidėmėkite, kad šis 
mobiliojo telefono numeris skirtas tik informacijai 
kitomis kalbomis arba formatais gauti.
KKG tinklalapyje nottsccg.nhs.uk/covid-19/
covid-19-vaccination-in-nottingham-and-
nottinghamshire rasite kelis lankstinukus apie 
skiepijimą nuo Covid-19.

Patarimai ir rekomendacijos, 
kuriais galima pasidalinti su kitais, 
besiruošiančiais vizitui dėl skiepo nuo 
Covid-19:
• Atvykite prie penkias minutes iki paskirto laiko.

• Patikrinkite maršrutą iki skiepijimo vietos ir 
parkavimo vietą, pasinaudoję nuoroda nottsccg.
nhs.uk/covid-19/travelling-to-your-covid-19-
vaccine-appointment.

• Patikrinkite oro sąlygas ir dėvėkite tinkamus 
drabužius, pavyzdžiui, šiltą paltą arba džemperį 
bei patogią avalynę, nes jums teks eiti nuo 
automobilio iki skiepijimo pastato.

• Atvykę anksti, likite automobilyje, kol sueis 
penkios minutės iki jums paskirto laiko.

• Atvykę, jeigu jums reikia neįgaliojo vežimėlio ir 
nesate pasiruošę, pasakykite savanoriams prie 
įėjimo.

• Vilkėkite marškinius su trumpomis 
rankovėmis arba topą, kad jums būtų 
patogu skiepijimo metu.

• Asmenys, patiriantys Covid-19 
simptomus – naują, besitęsiantį kosulį, 
aukštą temperatūrą arba uoslės/skonio 
pojūčio praradimą/pokytį – užuot vykę į 
skiepijimo vietą, turi persiregistruoti.

Kaip galite padėti?
Kad padėtumėte žmonėms, priskirtiems 
prie kliniškai labai pažeidžiamų kategorijos 
arba esantiems namuose, prisiregistruoti 
skiepijimuisi nuo Covid-19, vadovaukite 
instrukcija puslapyje.
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KAIP PRISIREGISTRUOTI VIZITUI?
Asmenys, vyresni, nei 65
Nuo šiol visi asmenys, kurie yra 
vyresni, nei 65, gali prisiregistruoti 
skiepijimuisi nuo Covid-19.
Greičiausiai ir patogiausiai 
tai galima padaryti adresu 
SwiftQueue: swiftqueue.co.uk/
nottinghamc19vpatient.php
Kad prisiregistruotumėte per 
SwiftQueue, jums prireiks 
elektroninio pašto adreso. 
Jeigu padedate prisiregistruoti 
kažkam, kam yra daugiau, nei 
65, perskaitykite vadovą KKG 
tinklalapyje nottsccg.nhs.uk/
covid-19/covid-19-vaccination-
programme-what-you-can-do-
to-help/
Asmenys, vyresni, nei 65, taip 
pat gali paskambinti telefonu 
0115 883 4640 tarp 9:00 – 18:00, 
kad prisiregistruotų vizitui. Jūs 
taip pat galite paskambinti už 
šiuos asmenis. Įsidėmėkite, kad 
registracijos linija labai užimta, bet 
po 17:00 ji dažnai laisvėja.
Prisiregistruoti vizitui galima 
skiepijimo vietose, priklausomai 
nuo laisvų vietų.

Kliniškai labai pažeidžiami žmonės
Nuo šiol asmenys, priskiriami prie kliniškai 
labai pažeidžiamų žmonių (KLP) kategorijos, 
gali prisiregistruoti skiepijimuisi nuo Covid-19. 
Įsidėmėkite, kad asmenims, jaunesniems, nei 
16, šiuo metu nepatariama skiepytis.
Greičiausiai ir patogiausiai tai galima 
padaryti, pasinaudojus SwiftQueue nuoroda 
swiftqueue.co.uk/nottinghamc19v-clinv.php
Kad prisiregistruotumėte per SwiftQueue, 
jums prireiks elektroninio pašto adreso. 
Jeigu padedate prisiregistruoti kažkam, 
priskiriamam prie KLP, perskaitykite vadovą 
KKG tinklalapyje nottsccg.nhs.uk/covid-19/
covid-19-vaccination-programme-what-you-
can-do-to-help/
Asmenys, priskiriami prie KLP, gali 
paskambinti numeriu 0115 883 4640 tarp 
9:00 – 18:00, kad prisiregistruotų vizitui. Jūs 
taip pat galite paskambinti už šiuos asmenis. 
Įsidėmėkite, kad registracijos linija labai 
užimta, bet po 17:00 ji dažnai laisvėja.
Prisiregistruoti vizitui galima skiepijimo 
vietose, priklausomai nuo laisvų vietų, išskyrus 
Mansfield Vaccination Centre. Šiai kategorijai 
priskiriami asmenys turi atsinešti savo laiškus 
su kvietimais arba laiškus dėl saviizolacijos, 
kaip įrodymą to, kad jie gali skiepytis.

Saviizoliuoti asmenys
Saviizoliuoti asmenys bus 
paskiepyti nuo Covid-19 jų 
namuose arba gyvenamojoje 
vietoje.
Saviizoliuotus asmenis 
skiepys speciali „keliaujanti 
komanda“, kurią sudaro 
sveikatos priežiūros 
specialistai, šeimos gydytojai 
ir slaugytojai.
Saviizoliuotų asmenų buvimo 
vietos bus nustatytos pagal 
jų šeimos gydytojus.
Saviizoliuoti asmenys gavo 
laišką su informacija apie 
tai, kad jie gali skiepytis nuo 
Covid-19. Vizitui suorganizuoti 
su jais susisieks „keliaujančios 
komandos“.
Jeigu pažįstate saviizoliuotą 
asmenį, su kuriuo nebuvo 
susisiekta, paprašykite 
juos paskambinti numeriu 
0115 883 4640 tarp 9:00 – 
18:00. Galite paskambinti už 
juos.

Bendra informacija
Bendrais klausimais dėl skiepijimo nuo 
Covid-19 programos skambinkite numeriu 
0300 500 80 80 arba rašykite elektroninio 
pašto adresu enquiries@nottscc.gov.uk
Bendrai informacijai apie išėjimo iš skiepijimo 
nuo Covid-19 programos Notingame 
ir Notingamšyire gauti apsilankykite 
tinklalapyje nottsccg.nhs.uk/covid-19/
covid-19-vaccination-in-nottingham-and-
nottinghamshire
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