
Nottingham and Nottinghamshire
Clinical Commissioning Group

برنامه واکسیناسیون کوید-19:

شما چطور می توانید کمک کنید

برنامه واکسیناسیون کوید-19 
اکنون 11 مکان برای واکسیناسیون در اطراف شهر و بخش 

وجود دارند.

 City Hospital, Queen’s :این شامل سه مرکز بیمارستان می شود
.Medical Centre and King’s Mill Hospital

 Ashfield Health Village, :سرویس واکسیناسیون محلی
 Carlton، Gamston در Richard Herrod Leisure Centre

 Community Centre, Newark Showground, King’s Meadow
Campus در Lenton، Forest Recreation Ground در شهر 

ناتینگهام و مرکز کارکنان در Cripps Medical Centre در شهر 
ناتینگهام.

مرکز واکسیناسیون: مرکز واکسیناسیون در مقیاسی بزرگ در 
Mansfield وجود دارد.

در حال حاضر، اشخاصی که 65 سال به باال دارند، تمامی کسانی 
که شدیدا آسیب پذیر هستند، ساکنین خانه سالمندان و افرادی که 

در خط مقدم سازمان بهداشت و سازمان مراقبت های اجتماعی 
هستند برای دریافت واکسن کووید-19 در اولویت قرار دارند. 

رفتن به مرکز کوید-19
اگر کسی قادر به رفتن به مرکز واکسیناسیون نیست، برنامه 

واکسیناسیون می تواند حمل و نقل را برای کسانی که واجد شرایط می 
باشند فراهم کند. این از طریق رانندگان داوطلب و تاکسی ها انجام 

خواهد شد.

برای فراهم آوری ترتیب این کار با شماره تلفن 4640 883 0115 بین 
ساعات 9 صبح تا 6 بعد از ظهر تماس بگیرید.

متون ترجمه شده
اگر شخصی از نظر بالینی شدیدا آسیب پذیر شناخته شده، 

باالی 65 سال بوده و یا قادر به ترک خانه نبوده و برای دریافت 
واکسن کوید 19 دعوت شده است، این نامه برای ایشان ترجمه 

خواهد شد. برای درخواست اطالعات به زبان و یا فرمی دیگر 
nnccg.team. از طریق ایمیل Engagement Team لطفا با تیم

engagement@nhs.net و یا ارسال پیامک و تلفن به شماره تلفن 
360071 07385 تماس بگیرید. این متن نیز می تواند ترجمه شود. 

اگر پیامک ارسال می کنید لطفا مشخصات تماس با خود را فراهم 
کنید و یکی از اعضای تیم با شما تماس خواهد گرفت. لطفا توجه 

کنید که این شماره تلفن تنها برای درخواست اطالعات به زبان ها و یا 
فرمتهای دیگر می باشد. 

شماری از جزوات به زبانهای دیگر در مورد واکسن کووید-19 در وب 
nottsccg.nhs.uk/covid-19/covid- :موجود می باشند CCG سایت

19-vaccination-in-nottingham-and-nottinghamshire

راهنمایی ها و مشاورات برای به اشتراک گذاری با 
دیگران برای آماده شدن برای وقت مالقات واکسن 

کوید 19:
پنج دقیقه قبل از وقت مالقات حضور یابید.	 

برای پیدا کردن مسیر رفتن به مرکز واکسیناسیون و محل پارک 	 
nottsccg.nhs.uk/covid-19/ :از این لینک استفاده کنید

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

وضعیت هوا را در نظر گرفته و لباس مناسب به تن کنید، برای 	 
مثال کت گرم و یا پلوور و همچنین کفش راحت به تن کنید، چرا 

که باید از اتومبیل خود به ساختمان واکسیناسسیون بروید. 

اگر زودتر به آنجا رسیدید در اتومبیل خود باقی بمانید تا اینکه پنج 	 
دقیقه قبل از وقت مالقات شما شود.

در زمان ورود، اگر نیاز به صندلی چرخدار دارید و برای آن قبال 	 
تقاضا نکرده اید، لطفا به شخص داوطلب در ورودی 

اطالع دهید. 

تی شرت و یا بلوز آستین کوتاه به تن کنید تا زمانی که 	 
شخص تزریق کننده به شما واکسن را تزریق می کند 

راحت باشید.

تمامی کسانی که عالیم بیماری کوید 19 را که شامل یکی 	 
از موارد: سرفه مداومی که جدیدا شروع شده است، 

تب باال، و یا از دست دادن و یا تغییر در احساس 
بویایی و چشایی می باشد، نباید برای قرار مالقات برای 

واکسیناسیون حضور پیدا کنند و باید قرار مالقاتی دیگر 
تعین نماید. 

شما چطور می توانید کمک کنید
از راهنمای باالی صفحه برای کمک به هر شخصی که باالی 

65 سال دارد، به عنوان شخصی که از نظر بالینی بسیار 
آسیب پذیر است و یا قادر به ترک خانه نیست برای تعین قرار 

مالقات برای واکسن کووید-19 استفاده کنید.
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برنامه واکسیناسیون کوید-19:

شما چگونه می توانید کمک کنید؟

چگونه قرار مالقات تعین کنید؟ 

 اشخاص باالی 65 سال 

افراد باالی 65 سال اکنون می توانند برای واکسن 
کووید-19 قرار مالقات تعین کنند.

سریعترین و آسانترین روش تعین قرار مالقات از 
swiftqueue. :SwiftQueue :طریق زیر است

co.uk/nottinghamc19vpatient.php

برای تعین قرار مالقات از طریق SwiftQueue، شما 
باید آدرس ایمیل داشته باشید. اگر شما به کسی که سن 

او باالی 65 سال است برای تعین وقت مالقات کمک 
می کنید: لطفا بخش „چگونه این کار را انجام دهم” 
که در وب سایت CCG موجود است را مطالعه کنید: 

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

هر شخصی که 65 سال بیشتر دارد می تواند با 
شماره تلفن 4640 883 0115 بین ساعات 9 صبح تا 
6 بعد از ظهر برای تعین وقت مالقات تماس بگیرد یا 
اینکه شما می توانید این کار را از طرف ایشان انجام 

دهید. لطفا توجه کنید که خط تعین قرار مالقات 
خیلی مشغول است و اغلب بعد از ساعت 5 بعد از 

ظهر کمتر مشغول می شود.

قرارهای مالقات می توانند از طریق مکان های 
واکسیناسیون تعین شوند، و این به این موضوع که 

آیا وقتی موجود است یا خیر بستگی دارد.

افرادی که از نظر بالینی خیلی آسیب پذیر 
هستند

 )CEV( هر کسی که از نظر بالینی بسیار آسیب پذیر تلقی می شود
اکنون می تواند قرار مالقات برای واکسن کوید-19 را تعین کند. 

لطفا توجه کنید که به کسانی که زیر 16 سال هستند در حال حاضر 
دریافت واکسن توصیه نمی شود. 

سریعترین و آسانترین روش تعین قرار مالقات از لینک سفارشی 
swiftqueue.co.uk/nottinghamc19v- :SwiftQueue link

clinv.php می باشد.

برای تعین قرار مالقات از طریق SwiftQueue باید آدرس ایمیل داشته 
باشید. اگر شما به کسی که CEV تلقی می شود برای تعین وقت مالقات 

کمک می کنید به راهنمای „چگونه این کار را انجام دهم” که در وب 
nottsccg.nhs.uk/covid-19/ :موجود است مراجعه کنید CCG سایت

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

هر کسی که CEV تلقی می شود می تواند با شماره تلفن 
4640 883 0115 بین ساعات 9 صبح تا 6 بعد از ظهر برای تعین وقت 

مالقات تماس بگیرد یا اینکه شما می توانید این کار را از طرف ایشان 
انجام دهید. لطفا توجه کنید که خط تعین قرار مالقات مشغول است و 

اغلب بعد از ساعت 5 بعد از ظهر کمتر مشغول می شود.

قرارهای مالقات، بغیر از Mansfield Vaccination Centre، می توانند 
در محل واکسیناسیون، بستگی به اینکه چه زمانی قرار مالقات موجود 

باشد تعین شوند. هر کسی که در این گروه قرار دارد باید نامه دعوت و 
یا نامه ای که به آنها اطالع می دهد در خانه بمانند را برای اثبات اینکه 

واجد شرایط دریافت واکسن است همراه خود بیاورد.

شهروندانی که قادر به ترک خانه 
نیستند

 شهروندانی که قادر به ترک خانه نیستند 
واکسن کووید-19 را در خانه و یا محل اقامت 

خود دریافت خواهند کرد. 

„ تیم گشت” خاص که از کارکنان مراقبت های 
بهداشتی، پزشکان و پرستاران تشکیل شده 

است به اشخاصی که قادر به خارج شدن از 
خانه نیستند واکسن را تزریق خواهند نمود.

اشخاصی که قادر به ترک خانه نیستند از 
طریق پزشک خانوادگی خود شناسایی خواهند 

شد.

ساکنینی که قادر به ترک خانه نیستند نامه ای 
را دریافت خواهند نمود که به ایشان در مورد 
اینکه واجد شرایط دریافت واکسن کووید-19 
هستند اطالع خواهد داد. „تیم گشت” و یا 

پزشک خانوادگی ایشان برای تعین قرار مالقات 
با ایشان تماس خواهند گرفت. 

اگر شما کسی را می شناسید که قادر به ترک 
خانه نیست و با او تماس حاصل نشده است 

لطفا از ایشان بخواهید تا با شماره تلفن 
4640 883 0115 بین ساعات 9 صبح و 6 بعد 
از ظهر تماس بگیرند ویا از طرف ایشان این کار 

را انجام دهید.

اطالعات عمومی 
برای دریافت اطالعات عمومی در مورد برنامه واکسیناسیون 

کووید-19، با شماره تلفن 80 80 500 0300 تماس گرفته ویا به این 
enquiries@nottscc.gov.uk :آدرسی ایمیل ارسال کنید

برای اطالعات عمومی در مورد نحوه به انجام رسانی برنامه 
واکسیناسیون واکسن کووید-19 در ناتینگهام لطفا به این آدرس 

nottsccg.nhs.uk/covid-19/covid-19- :مراجعه کنید
vaccination-in-nottingham-and-nottinghamshire
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