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Program szczepień Covid-19
Obecnie w całym mieście i hrabstwie 
znajduje się 11 miejsc, w których można 
się zaszczepić.

Obejmują one trzy centra szpitalne: City 
Hospital, Queen’s Medical Centre oraz 
King’s Mill Hospital.
Lokalne usługi szczepień: Ashfield Health 
Village, Richard Herrod Leisure Centre 
w Carlton, Gamston Community Centre, 
Newark Showground, King’s Meadow 
Campus w Lenton, Forest Recreation 
Ground w Nottingham City oraz centrum 
dla personelu w Cripps Medical Centre w 
Nottingham City.
Centrum szczepień: W Mansfield znajduje 
się większy ośrodek szczepień.
W tej chwili priorytetem dla szczepionek 
Covid-19 są osoby powyżej 65 roku życia, 
osoby sklasyfikowane jako wyjątkowo 
wrażliwe klinicznie, mieszkańcy domów 
opieki oraz pracownicy pierwszego 
kontaktu opieki zdrowotnej i społecznej.

Podróż do miejsca szczepień 
Covid-19
Jeśli ktokolwiek nie jest w stanie dotrzeć do 
miejsca szczepień, program szczepień jest 
w stanie zapewnić transport osobom, które 
spełniają wymagane kryteria. Zapewnią to 
wolontariusze kierowcy i taksówki.
Aby to zorganizować, zadzwoń pod numer 
0115 883 4640 w godzinach 9:00 - 18:00.

Przetłumaczone materiały
Jeśli ktoś, kto został sklasyfikowany jako 
wyjątkowo wrażliwy klinicznie, będący w 
wieku powyżej 65 lat lub kto nie jest w stanie 
opuścić domu, otrzymał list z zaproszeniem 
na szczepionkę Covid-19, osoba ta może zlecić 
przetłumaczenie tego listu. Aby uzyskać te 
informacje w innym języku lub formacie, należy 
skontaktować się z Zespołem ds. Zaangażowania 
pod adresem: nnccg.team.engagement@nhs.
net lub zadzwonić lub zadzwonić pod numer 
07385 360071. Dokument ten można również 
przetłumaczyć.
Jeśli wysyłasz SMS-a lub zostawiasz wiadomość, 
podaj swoje dane kontaktowe, a członek zespołu 
skontaktuje się z tobą. Należy pamiętać, że ten 
numer telefonu komórkowego służy wyłącznie 
do żądania informacji w innych językach lub 
formatach.
Na stronie internetowej CCG znajduje się 
wiele przetłumaczonych ulotek na temat 
szczepień Covid-19: nottsccg.nhs.uk/covid-19/
covid-19-vaccination-in-nottingham-and-
nottinghamshire

Wskazówki i porady, którymi należy się 
podzielić z innymi, aby przygotować się na 
wizytę szczepienia Covid-19:
• Przybądź pięć minut przed wyznaczonym terminem.

• Sprawdź trasę do miejsca szczepień i gdzie 
zaparkować, korzystając z tego linku: nottsccg.nhs.
uk/covid-19/travelling-to-your-covid-19-vaccine-
appointment.

• Sprawdź pogodę i załóż odpowiednią odzież, na 
przykład ciepły płaszcz lub sweter i wygodne buty, 
ponieważ będziesz musiał przejść z samochodu do 
budynku szczepień. 

• Jeśli przyjedziesz wcześnie, zostań w samochodzie do 
pięciu minut przed wyznaczoną godziną.

• Jeśli po przyjeździe potrzebujesz wózka inwalidzkiego 
i nie zaaranżowałeś tego wcześniej, poinformuj o tym 
wolontariuszy przy wejściu.

• Noś bluzkę lub koszulkę z krótkim 
rękawem, aby czuć się komfortowo, 
gdy osoba zaszczepiająca poda Ci 
szczepionkę.

• Każdy, kto ma objawy Covid-19, które 
obejmują: nowy, ciągły kaszel, wysoką 
temperaturę lub utratę lub zmianę 
węchu lub smaku, nie powinien 
przychodzić na wizytę szczepienia i 
będzie musiał ponownie się umówić.Co możesz zrobić, aby pomóc

Skorzystaj z przewodnika po drugiej 
stronie, aby pomóc każdemu, kogo 
znasz, w wieku powyżej 65 lat, kto jest 
sklasyfikowany jako wyjątkowo podatny 
na zagrożenia kliniczne lub niezdolny do 
opuszczenia domu, w umówieniu terminu 
szczepienia przeciwko Covid-19.
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JAK UMÓWIĆ WIZYTĘ?
Osoby powyżej 65 lat 
 
Wszystkie osoby powyżej 65 roku 
życia mogą teraz umówić się na 
szczepienie Covid-19.
Najszybszym i najłatwiejszym 
sposobem rezerwacji 
jest skorzystanie z usługi 
SwiftQueue: swiftqueue.co.uk/
nottinghamc19vpatient.php
Aby dokonać rezerwacji przez 
SwiftQueue, musisz mieć adres 
e-mail. Jeśli pomagasz w w 
umówieniu się osobie powyżej 
65 roku życia, przeczytaj poradnik 
„jak to zrobić” na stronie 
internetowej CCG: nottsccg.nhs.
uk/covid-19/covid-19-vaccination-
programme-what-you-can-do-to-
help/
Każda osoba powyżej 65 roku życia 
może również zadzwonić pod 
numer: 0115 883 4640 w godzinach 
9:00 - 18:00, aby zarezerwować 
wizytę lub ty możesz zadzwonić w 
ich imieniu. Należy pamiętać, że 
linia rezerwacji jest bardzo zajęta, ale 
często jest ciszej po godzinie 17:00.
Wizyty można rezerwować w 
miejscach szczepień w zależności 
od tego, gdzie są wolne miejsca.

Osoby wyjątkowo wrażliwe 
klinicznie
Każdy, kto został sklasyfikowany jako 
wyjątkowo wrażliwy klinicznie (CEV), może 
teraz zarezerwować termin szczepienia 
przeciwko Covid-19. Należy pamiętać, że 
obecnie nie zaleca się szczepień osobom 
poniżej 16 roku życia.
Najszybszym i najłatwiejszym sposobem 
rezerwacji jest skorzystanie z dostosowanego 
linku SwiftQueue: swiftqueue.co.uk/
nottinghamc19v-clinv.php
Aby dokonać rezerwacji przez SwiftQueue, 
musisz mieć adres e-mail. Jeśli pomagasz 
komuś sklasyfikowanemu jako CEV w 
umówieniu się, przeczytaj przewodnik „jak to 
zrobić” na stronie internetowej CCG: nottsccg.
nhs.uk/covid-19/covid-19-vaccination-
programme-what-you-can-do-to-help/
Każda osoba sklasyfikowana jako CEV może 
również zadzwonić pod numer: 0115 883 4640 
w godzinach 9:00 - 18:00, aby zarezerwować 
wizytę lub ty możesz zadzwonić w ich imieniu. 
Należy pamiętać, że linia rezerwacji jest bardzo 
zajęta, ale często jest ciszej po godzinie 17:00.
Wizyty można rezerwować w miejscach 
szczepień w zależności od tego, gdzie są wolne 
miejsca, z wyjątkiem Mansfield Vaccination 
Centre. Każda osoba w tej kategorii będzie 
musiała przynieść swój list z zaproszeniem lub 
list ochronny jako dowód, że kwalifikuje się do 
szczepienia.

Mieszkańcy niebędący w 
stanie opuszczać domu
Mieszkańcy niebędący w stanie 
opuszczać domu otrzymają 
szczepionkę Covid-19 we  
własnym domu lub miejscu 
zamieszkania.
Specjalny „wędrowny zespół” 
składający się z personelu 
medycznego, lekarzy ogólnych 
i pielęgniarek będzie szczepił 
mieszkańców niemogących 
opuszczać domu.
Osoby, które nie mogą wyjść z 
domu, zostaną wyszczególnione 
przez zarejestrowanego lekarza 
rodzinnego.
Mieszkańcy niebędący w stanie 
opuszczać domu otrzymali list 
informujący ich, że kwalifikują 
się do szczepienia przeciwko 
Covid-19. „Zespół wędrowny” lub 
ich lekarz rodzinny skontaktuje 
się z nimi w celu ustalenia 
terminu wizyty.
Jeśli znasz kogoś, kto nie jest 
w stanie opuścić domu i nie 
skontaktowano się z nim jeszcze, 
poproś go, aby zadzwonił 
pod numer 0115 883 4640 w 
godzinach 9:00 - 18:00, lub ty 
możesz zadzwonić w jej imieniu.

Informacje ogólne
W przypadku wszelkich ogólnych pytań 
dotyczących programu szczepień Covid-19 
zadzwoń pod numer 0300 500 80 80 lub wyślij 
e-mail na adres: enquiries@nottscc.gov.uk
Ogólne informacje na temat wprowadzenia 
programu szczepień przeciwko Covid-19 
w Nottingham i Nottinghamshire można 
znaleźć na stronie: nottsccg.nhs.uk/covid-19/
covid-19-vaccination-in-nottingham-and-
nottinghamshire
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