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ਕਵੋਿਡ-19 ਟੀਕਾਕਰਨ ਪ੍ੋਗਰਾਮ:
ਤੁਸੀਂ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹੋ

ਕਵੋਿਡ-19 ਟੀਕਾਕਰਨ ਪ੍ੋਗਰਾਮ:
ਸਮੁੱਚੇ ਸ਼ਵਹਰ ਅਤ ੇਕਾਊਟਂੀ ਵਿਚੱ ਟੀਕਾ ਲਗਿਾਉਣ ਲਈ ਹਣੁ 
11 ਥਾਿਾਂ ਹਨ। 

ਇਸ ਵਿਚੱ ਵਤਨੰ ਹਸਪਤਾਲ ਹਬੱ (ਕੇਂਦਰ) ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ: ਵਸਟੀ 
ਹਾਸਵਿਟਲ, ਕੂਈਨ’ਜ਼ ਮੈਡੀਕਲ ਸੈਂਟਰ ਅਤ ੇਵਕਗੰ’ਜ਼ ਵਮੱਲ 
ਹਾਸਵਿਟਲ।
ਸਥਾਨਕ ਟੀਕਾਕਰਨ ਸੇਿਾਿਾਂ: ਕਾਰਲਟਨ ਵਿਚੱ ਐਸ਼ਫੀਲਡ ਹਲੈਥ 
ਵਿਲੇਜ, ਵਰਚਰਡ ਹਰੈਡੋ ਲਈਅਰ ਸੈਂਟਰ, ਲੇਨਟਨ ਵਿਚੱ ਵਨਉਇਕ 
ਸ਼ੋਅਗਰਾਊਡਂ, ਵਕਗੰ’ਜ਼ ਮੈਡ ੋਕੈਂਿਸ, ਨੌਵਟਘੰਮ ਵਸਟੀ ਵਿਚੱ ਫੋਰੇਸਟ 
ਵਰਕੀ੍ਏਸ਼ਨ ਗ੍ਾਊਡਂ ਅਤ ੇਨੌਵਟਘੰਮ ਵਸਟੀ ਵਿਚੱ ਵਕਿ੍ਸ ਮੈਡੀਕਲ 
ਸੈਂਟਰ ਵਿਖੇ ਸਟਾਫ ਹਬੱ। 
ਟੀਕਾਕਰਨ ਕੇਂਦਰ: ਮੈਨਜ਼ਫੀਲਡ ਵਿਚੱ ਿਡੱ ੇਿੱਧਰ ਦਾ ਟੀਕਾਕਰਨ 
ਕੇਂਦਰ ਹ।ੈ 
ਇਸ ਸਮੇਂ, ਕਵੋਿਡ-19 ਟੀਵਕਆਂ ਲਈ ਤਰਜੀਹ ਉਨ੍ਾਂ ਨੰੂ ਹ ੈਵਜਨ੍ਾਂ ਦੀ 
ਉਮਰ 65 ਸਾਲ ਤੋਂ ਿਧੱ ਹ,ੈ ਕਈੋ ਿੀ ਵਿਅਕਤੀ ਵਜਸ ਨੰੂ ਕਵਲਵਨਕਲ 
ਤਰੌ ’ਤ ੇਬੇਹਦ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹਣੋ ਿਜੱੋਂ ਸ਼੍ੇਣੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਹ,ੈ ਕਅੇਰ ਹੋਮਾਂ 
ਦ ੇਿਸਨੀਕ ਅਤ ੇਮੂਹਰਲੀ-ਕਤਾਰ ਿਾਲੇ ਵਸਹਤ ਅਤ ੇਸਮਾਵਜਕ 
ਦਖੇਭਾਲ ਦ ੇਕਰਮਚਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। 

ਕਵੋਿਡ-19 ਟੀਕਾਕਰਨ ਿਾਲੀ ਜਗ੍ਾ ’ਤ ੇਜਾਣਾ
ਜੇ ਕਈੋ ਟੀਕਾਕਰਨ ਿਾਲੀ ਥਾਂ ’ਤ ੇਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ ਮਾਿਦਡੰ ਿੂਰਾ 
ਕਰਨ ਿਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਟੀਕਾਕਰਨ ਿ੍ੋਗਰਾਮ ਆਿਾਜਾਈ-ਸਾਧਨ 
ਮੁਹਈੱਆ ਕਰਿਾ ਸਕਦਾ ਹ।ੈ ਇਸ ਨੰੂ ਿਲੰਟੀਅਰ (ਸਿ-ੈਸੇਿੀ) ਡ੍ਾਈਿਰਾਂ 
ਅਤ ੇਟਕੈਸੀਆਂ ਿਲੱੋਂ  ਮੁਹਈੱਆ ਕਰਿਾਇਆ ਜਾਿਗੇਾ। 
ਇਸ ਦਾ ਇੰਤਜਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਰੇ ੇ9 ਿਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 6 ਿਜੇ ਦਰਵਮਆਨ 
0115 883 4640 ’ਤ ੇਕਾਲ ਕਰ।ੋ 

ਅਨੁਿਾਦਤ ਸਾਮੱਗਰੀ
ਜੇ ਵਕਸੇ ਨੰੂ ਕਵਲਵਨਕਲ ਤਰੌ ’ਤ ੇਬੇਹਦ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹਣੋ, 65 ਸਾਲ ਤੋਂ ਿਧੱ 
ਉਮਰ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਘਰ ਅੰਦਰ ਸੀਮਤ ਰਵਹਣ ਿਜੱੋਂ ਸ਼੍ੇਣੀਬੱਧ 
ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹ ੈਵਜਸ ਨੇ ਕਵੋਿਡ-19 ਟੀਕ ੇਲਈ ਵਚੱਠੀ ਿ੍ਾਿਤ ਕੀਤੀ ਹ,ੈ 
ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਵਚੱਠੀ ਦਾ ਅਨੁਿਾਦ ਕਰਿਾ ਸਕਦ ੇਹਨ। ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ 
ਦੀ ਵਕਸੇ ਹਰੋ ਭਾਸ਼ਾ ਜਾਂ ਫਾਰਮੇਟ ਵਿਚੱ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਵਕਰਿਾ 
ਕਰਕ ੇਇਗੰੇਜਮੈਂਟ ਟੀਮ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਸੰਿਰਕ ਕਰ:ੋ nnccg.team.
engagement@nhs.net ਜਾਂ 07385 360071 ’ਤ ੇਫ਼ੋਨ ਕਰ ੋ
ਜਾਂ ਵਲਖ਼ਤੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਭਜੇੋ। ਇਸ ਦਸਤਾਿਜ਼ੇ ਦਾ ਿੀ ਅਨੁਿਾਦ ਕਰਿਾਇਆ 
ਜਾ ਸਕਦਾ ਹ।ੈ 
ਜੇ ਵਲਖ਼ਤੀ-ਸੰਦੇਸ਼ ਭਜੇ ਰਹ ੇਹ ੋਜਾਂ ਸੁਨੇਹਾ ਛੱਡ ਰਹ ੇਹ ੋਤਾਂ ਵਕਰਿਾ ਕਰਕ ੇ
ਆਿਣ ੇਸੰਿਰਕ ਿਰੇਿ ੇਮੁਹਈੱਆ ਕਰ ੋਅਤ ੇਟੀਮ ਦਾ ਇਕੱ ਮੈਂਬਰ ਤੁਹਾਡ ੇ
ਨਾਲ ਮੁੜ ਸੰਿਰਕ ਕਰਗੇਾ। ਵਕਰਿਾ ਕਰਕ ੇਵਧਆਨ ਵਦਓ ਵਕ ਇਹ 
ਮੋਬਾਇਲ ਨੰਬਰ ਵਕਸੇ ਹਰੋ ਭਾਸ਼ਾਿਾਂ ਜਾਂ ਫਾਰਮੇਟਾਂ ਵਿਚੱ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ 
ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਿਾਸਤ ੇਹ।ੈ 
ਸੀ.ਸੀ.ਜੀ. ਿਬੈਸਾਈਟ ’ਤ ੇਕਵੋਿਡ-19 ਟੀਕਾਕਰਨ ਬਾਰ ੇਅਨੁਿਾਦ ਕੀਤ ੇ
ਕਈ ਵਕਤਾਬਚੇ ਹਨ: nottsccg.nhs.uk/covid-19/covid-19-
vaccination-in-nottingham-and-nottinghamshire

ਆਪਣੇ ਕਵੋਿਡ-19 ਟੀਕ ੇਦੀ ਅਪੌਇਟੰਮੈਂਟ ਲਈ 
ਵਤਆਰੀ ਿਾਸਤ ੇਹਰੋਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ੇਕਰਨ ਲਈ 
ਸੁਝਾਅ ਅਤ ੇਸਲਾਹ: 
• ਆਪਣੇ ਅਪੌਇਟੰਮੈਂਟ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੰਜ ਵਮੰਟ ਪਵਹਲਾਂ ਪਹੁਚੋੰ। 

• ਇਸ ਵਲੰਕ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰਵਦਆਂ ਟੀਕਾਕਰਨ ਿਾਲੀ ਥਾਂ ਦ ੇਰਾਸਤ ੇਅਤ ੇ
ਇਸ ਬਾਰ ੇਪਤਾ ਲਗਾਓ ਵਕ ਿਾਹਨ ਵਕਥੱੇ ਪਾਰਕ ਕਰਨਾ ਹ:ੈ nottsccg.
nhs.uk/covid-19/travelling-to-your-covid-19-vaccine-
appointment।

• ਮੌਸਮ ਬਾਰ ੇਪਤਾ ਲਗਾਓ ਅਤ ੇਢੁਕਿੇਂ ਕਪੜ ੇਪਵਹਨੋ, ਵਮਸਾਲ ਲਈ ਵਨੱਘਾ 
ਕਟੋ ਜਾਂ ਜੰਪਰ ਅਤ ੇਆਰਾਮਦਹੇ ਜੁੱਤ ੇਵਕਉਵਂਕ ਤੁਹਾਨੰੂ ਕਾਰ ਤੋਂ ਟੀਕਾਕਰਨ 
ਿਾਲੀ ਇਮਾਰਤ ਤਕੱ ਪੈਦਲ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹਿੋਗੇੀ। 

• ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਵਹਲਾਂ ਪਹੁਚੰਦ ੇਹ ੋਤਾਂ ਉਦੋਂ ਤਕੱ ਕਾਰ ਵਿਚੱ ਰਹ ੋਜਦੋਂ ਤਕੱ ਤੁਹਾਡੀ 
ਅਪੌਇਟੰਮੈਂਟ ਸ਼ੁਰ ੂਹਣੋ ਲਈ ਪੰਜ ਵਮੰਟ ਨਹੀਂ ਰਵਹਦੰ।ੇ 

• ਆਪਣੀ ਪਹੁਚੰ ’ਤ,ੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਿ੍ੀਲਚੇਅਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹ ੈਅਤ ੇਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਾ 
ਪਵਹਲਾਂ ਤੋਂ ਇੰਤਜਾਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਵਕਰਪਾ ਕਰਕ ੇਦਾਖਲੇ ’ਤ ੇਿਲੰਟੀਅਰਾਂ 
ਨੰੂ ਦੱਸੋ।

• ਅੱਧੀ ਬਾਹਂ ਿਾਲੀ ਟੀ-ਸ਼ਰਟ ਜਾਂ ਟਾਪ ਪਵਹਨੋ ਤਾਂ ਜੋ ਿਕੈਸੀਨੇਟਰ ਿਲੱੋਂ  
ਤੁਹਾਨੰੂ ਟੀਕਾ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਸਮੇਂ ਤੁਸੀਂ ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਸਵਥਤੀ ਵਿਚੱ 
ਹੁਦੰ ੇਹ।ੋ 

• ਕਈੋ ਿੀ ਵਿਅਕਤੀ ਵਜਸ ਨੰੂ ਕਵੋਿਡ-19 ਦ ੇਲੱਛਣ ਹਨ, ਵਜਸ ਵਿਚੱ 
ਇਨ੍ਾਂ ਵਿਚੱੋਂ ਕਈੋ ਇੱਕ ਹੁਦੰਾ ਹ:ੈ ਨਿੀਂ, ਲਗਾਤਾਰ ਖਾਸਂੀ, ਵਿਆਦਾ 
ਬੁਖਾਰ ਜਾਂ ਸੁੰਘਣ ਜਾਂ ਸਿਾਦ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਨਾ ਰਵਹਣਾ ਜਾਂ ਇਸ ਵਿਚੱ 
ਤਬਦੀਲੀ ਹਣੋੀ, ਉਸ ਨੰੂ ਆਪਣੀ ਟੀਕਾਕਰਨ ਅਪੌਇਟੰਮੈਂਟ ਲਈ 
ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁਦੰਾ ਅਤ ੇਇਸ ਦੀ ਮੁੜ ਬੁਵਕਗੰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹ।ੈ 

ਤੁਸੀਂ ਮਦਦ ਲਈ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹੋ
65 ਸਾਲ ਤੋਂ ਿਧੱ ਉਮਰ ਿਾਲੇ, ਕਵਲਵਨਕਲ ਤਰੌ ’ਤ ੇਬੇਹਦ ਕਮਜ਼ੋਰ 
ਹਣੋ ਜਾਂ ਘਰ ਤਕੱ ਸੀਮਤ ਰਵਹਣ ਿਜੱੋਂ ਸ਼੍ੇਣੀਬੱਧ ਆਿਣ ੇਵਕਸੇ 
ਜਾਣਕਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਕਵੋਿਡ-19 ਟੀਕ ੇਸਬੰਧੀ ਅਿੌਇਟੰਮੈਂਟ 
ਿਾਸਤ ੇਉਨ੍ਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਸਫ਼ੇ ਦ ੇਦਜੂੇ ਪਾਸੇ ਵਦੱਤੀ ਸੇਧ 
ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰ।ੋ 

mailto:nnccg.team.engagement%40nhs.net?subject=
mailto:nnccg.team.engagement%40nhs.net?subject=
https://nottsccg.nhs.uk/covid-19/covid-19-vaccination-in-nottingham-and-nottinghamshire
https://nottsccg.nhs.uk/covid-19/covid-19-vaccination-in-nottingham-and-nottinghamshire
https://nottsccg.nhs.uk/covid-19/travelling-to-your-covid-19-vaccine-appointment
https://nottsccg.nhs.uk/covid-19/travelling-to-your-covid-19-vaccine-appointment
https://nottsccg.nhs.uk/covid-19/travelling-to-your-covid-19-vaccine-appointment


Nottingham and Nottinghamshire
Clinical Commissioning Group

ਕਵੋਿਡ-19 ਟੀਕਾਕਰਨ ਪ੍ੋਗਰਾਮ:
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ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਅਪੌਇਟੰਮੈਂਟ ਵਕਿੇਂ ਬੁੱਕ ਕਰਦ ੇਹ?ੋ 
65 ਸਾਲ ਤੋਂ ਿਧੱ ਉਮਰ ਿਾਲੇ 
65 ਸਾਲ ਤੋਂ ਿਧੱ ਉਮਰ ਿਾਲੇ ਸਾਰ ੇਵਿਅਕਤੀ ਹਣੁ 
ਕਵੋਿਡ-19 ਟੀਕ ੇਲਈ ਆਿਣੀ ਅਿੌਇਟੰਮੈਂਟ ਬੁੱਕ ਕਰ 
ਸਕਦ ੇਹਨ। 
ਸਭ ਤੋਂ ਤਜ਼ੇ ਅਤ ੇਸਰਲ ਤਰੀਕਾ SwiftQueue ਰਾਹੀਂ 
ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਦੰਾ ਹ:ੈ swiftqueue.co.uk/
nottinghamc19vpatient.php
SwiftQueue ਰਾਹੀਂ ਬੱੁਕ ਕਰਨ ਲਈ, ਤੁਹਾਡ ੇਕਲੋ 
ਇਕੱ ਈਮੇਲ ਿਤਾ ਹਣੋਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ।ੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੁੱਕ ਕਰਨ 
ਲਈ 65ਸਾਲ ਤੋਂ ਿਧੱ ਉਮਰ ਿਾਲੇ ਵਕਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ 
ਮਦਦ ਕਰ ਰਹ ੇਹ,ੋ ਵਕਰਿਾ ਕਰਕ ੇਸੀ.ਸੀ.ਜੀ. ਿਬੈਸਾਈਟ 
’ਤ ੇ“ਵਕਿੇਂ ਕਰਨਾ ਹ ੈ(how to)” ਗਾਈਡ ਿੜ੍:ੋ 
nottsccg.nhs.uk/covid-19/covid-19-
vaccination-programme-what-you-
can-do-to-help/
65 ਸਾਲ ਤੋਂ ਿਧੱ ਉਮਰ ਿਾਲਾ ਕਈੋ ਿੀ ਵਿਅਕਤੀ 
ਅਿੌਇਟੰਮੈਂਟ ਬੱੁਕ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਰੇ ੇ9 ਿਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 6 
ਿਜੇ ਦਰਵਮਆਨ 0115 883 4640 ’ਤ ੇਕਾਲ ਕਰ 
ਸਕਦਾ ਹ।ੈ ਵਕਰਿਾ ਕਰਕ ੇਵਧਆਨ ਵਦਓ ਵਕ ਬੁਵਕਗੰ 
ਲਾਈਨ ਬਹਤੁ ਵਿਅਸਤ ਹੁਦੰੀ ਹ ੈਿਰ ਸ਼ਾਮ 5 ਿਜੱੇ ਤੋਂ 
ਬਾਅਦ ਅਕਸਰ ਘੱਟ-ਵਿਅਸਤ ਹੁਦੰੀ ਹ।ੈ 
ਅਿੌਇਟੰਮੈਂਟਾਂ ਟੀਕਾਕਰਨ ਿਾਲੀਆਂ ਥਾਿਾਂ ’ਤ ੇਬੁੱਕ 
ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤ ੇਵਨਰਭਰ 
ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਵਕ ਉਥੱੇ ਇਸ ਲਈ ਸਲੌਟ (ਸਮੇਂ) ਹਣੋ। 

ਕਵਲਵਨਕਲ ਤਰੌ ’ਤ ੇਬੇਹਦ ਕਮਿੋਰ ਵਿਅਕਤੀ 
ਕਵਲਵਨਕਲ ਤਰੌ ’ਤ ੇਬੇਹਦ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਿਅਕਤੀ (ਸੀ.ਈ.ਿੀ.) ਿਜੱੋਂ ਸ਼੍ੇਣੀਬੱਧ 
ਹਣੋ ਿਾਲਾ ਕਈੋ ਿੀ ਵਿਅਕਤੀ ਹਣੁ ਕਵੋਿਡ-19 ਟੀਕ ੇਲਈ ਆਿਣੀ 
ਅਿੌਇਟੰਮੈਂਟ ਬੱੁਕ ਕਰਿਾ ਸਕਦਾ ਹ।ੈ ਵਕਰਿਾ ਕਰਕ ੇਵਧਆਨ ਵਦਓ ਵਕ 
16 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਿਾਲੇ ਵਕਸੇ ਿੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੰੂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਟੀਕਾ 
ਲਗਿਾਉਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਵਦੱਤੀ ਜਾਂਦੀ। 
ਸਭ ਤੋਂ ਤਜ਼ੇ ਅਤ ੇਸਰਲ ਤਰੀਕਾ SwiftQueue ਰਾਹੀਂ ਬੱੁਕ ਕਰਨ ਦਾ 
ਹੁਦੰਾ ਹ:ੈ swiftqueue.co.uk/nottinghamc19v-clinv.php
SwiftQueue ਰਾਹੀਂ ਬੱੁਕ ਕਰਨ ਲਈ, ਤੁਹਾਡ ੇਕਲੋ ਇਕੱ ਈਮੇਲ ਿਤਾ 
ਹਣੋਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ।ੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕੱ ਸੀ.ਈ.ਿੀ. ਦੀ ਮਦਦ 
ਕਰ ਰਹ ੇਹ,ੋ ਵਕਰਿਾ ਕਰਕ ੇਸੀ.ਸੀ.ਜੀ. ਿਬੈਸਾਈਟ ’ਤ ੇ“ਵਕਿੇਂ ਕਰਨਾ 
ਹ ੈ(how to)” ਗਾਈਡ ਿੜ੍:ੋ nottsccg.nhs.uk/covid-19/
covid-19-vaccination-programme-what-you-can-
do-to-help/
ਸੀ.ਈ. ਿੀ. ਿਜੱੋਂ ਸ਼੍ੇਣੀਬੱਧ ਕਈੋ ਿੀ ਵਿਅਕਤੀ ਅਿੌਇਟੰਮੈਂਟ ਬੁੱਕ ਕਰਨ 
ਲਈ ਸਿਰੇ ੇ9 ਿਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 6 ਿਜੇ ਦਰਵਮਆਨ 0115 883 4640 ’ਤ ੇ
ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹ।ੈ ਵਕਰਿਾ ਕਰਕ ੇਵਧਆਨ ਵਦਓ ਵਕ ਬੁਵਕਗੰ ਲਾਈਨ 
ਬਹਤੁ ਵਿਅਸਤ ਹੁਦੰੀ ਹ ੈਿਰ ਸ਼ਾਮ 5 ਿਜੱੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਕਸਰ ਘੱਟ-
ਵਿਅਸਤ ਹੁਦੰੀ ਹ।ੈ
ਮੇਨਜ਼ਫੀਲਡ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕੇਂਦਰ ਨੰੂ ਛੱਡ ਕ ੇਅਿੌਇਟੰਮੈਂਟਾਂ ਟੀਕਾਕਰਨ 
ਿਾਲੀਆਂ ਥਾਿਾਂ ’ਤ ੇਬੁੱਕ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤ ੇ
ਵਨਰਭਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਵਕ ਉਥੱੇ ਇਸ ਲਈ ਸਲੌਟ (ਸਮੇਂ) ਹਣੋ। ਇਸ ਸ਼੍ੇਣੀ 
ਵਿਚੱ ਆਉਦਂ ੇਵਕਸੇ ਿੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੰੂ ਸਬੂਤ ਿਜੱੋਂ ਆਿਣ ੇਸੱਦ ੇਿਾਲੀ ਵਚੱਠੀ 
ਜਾਂ ਸ਼ੀਲਵਡਗੰ ਲੈਟਰ ਨਾਲ ਵਲਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹਿੋਗੇੀ ਵਕ ਉਹ ਟੀਕਾਕਰਨ 
ਲਈ ਯੋਗਤਾ ਿੂਰੀ ਕਰਦ ੇਹਨ। 

ਘਰ ਅੰਦਰ ਸੀਮਤ ਰਵਹਣ ਿਾਲੇ 
ਵਿਅਕਤੀ
ਘਰ ਅੰਦਰ ਸੀਮਤ ਰਵਹਣ ਿਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਆਿਣ ੇ
ਘਰ ਜਾਂ ਆਿਣੀ ਵਰਹਾਇਸ਼ੀ ਜਗ੍ਾ ਵਿਚੱ ਹੀ 
ਕਵੋਿਡ-19 ਟੀਕਾ ਲਗਿਾਉਣਗੇ। 
ਵਸਹਤ-ਸੰਭਾਲ ਸਟਾਫ, ਜੀ.ਿੀ. ਅਤ ੇਨਰਸਾਂ ਨੰੂ 
ਵਮਲਾ ਕ ੇਬਣੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ‘ਰਵੋਿਗੰ ਟੀਮ’ ਘਰ ਅੰਦਰ 
ਸੀਮਤ ਰਵਹਣ ਿਾਲੇ ਿਸਨੀਕਾਂ ਦਾ ਟੀਕਾਕਰਨ 
ਕਰਗੇੀ। 
ਵਜਹੜ ੇਵਿਅਕਤੀ ਘਰ ਅੰਦਰ ਸੀਮਤ ਰਵਹਣ ਿਾਲੇ 
ਹਨ ਉਨ੍ਾਂ ਦੀ ਿਵਹਚਾਣ ਉਨ੍ਾਂ ਦ ੇਰਵਜਸਟਰ ਕੀਤ ੇ
ਜੀ.ਿੀ. ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਿਗੇੀ। 
ਘਰ ਅੰਦਰ ਸੀਮਤ ਰਵਹਣ ਿਾਲੇ ਿਸਨੀਕਾਂ ਨੰੂ ਇਸ 
ਬਾਰ ੇਸੂਵਚਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕੱ ਵਚੱਠੀ ਵਮਲੀ ਹ ੈਵਕ 
ਉਹ ਕਵੋਿਡ-19 ਟੀਕਾਕਰਨ ਲਈ ਯੋਗਤਾ ਿੂਰੀ 
ਕਰਦ ੇਹਨ। ‘ਰਵੋਿਗੰ ਟੀਮ’ ਜਾਂ ਉਨ੍ਾਂ ਦਾ ਜੀ.ਿੀ. 
ਉਨ੍ਾਂ ਦੀ ਅਿੌਇਟੰਮੈਂਟ ਦਾ ਇੰਤਜਾਮ ਕਰਨ ਲਈ 
ਉਨ੍ਾਂ ਨਾਲ ਸੰਿਰਕ ਕਰਗੇਾ। 
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਅੰਦਰ ਸੀਮਤ ਰਵਹਣ ਿਾਲੇ ਵਕਸੇ 
ਵਿਅਕਤੀ ਨੰੂ ਜਾਣਦ ੇਹ ੋਅਤ ੇਉਸ ਨਾਲ ਸੰਿਰਕ 
ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਹ ੈਤਾਂ ਵਕਰਿਾ ਕਰਕ ੇਉਨ੍ਾਂ 
ਨੰੂ ਸਿਰੇ ੇ9 ਿਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 6 ਿਜੇ ਦਰਵਮਆਨ 
0115 883 4640 ’ਤ ੇਫ਼ੋਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹ,ੋ ਜਾਂ 
ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਾਂ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹ।ੋ 

ਆਮ ਜਾਣਕਾਰੀ 
ਕਵੋਿਡ-19 ਟੀਕਾਕਰਨ ਿ੍ੋਗਰਾਮ ਬਾਰ ੇਵਕਸੇ ਿੀ ਆਮ ਜਾਣਕਾਰੀ 
ਲਈ, 0300 500 80 80 ’ਤ ੇਕਾਲ ਕਰ ੋਜਾਂ ਇੱਥੇ ਈਮੇਲ ਕਰ:ੋ 
enquiries@nottscc.gov.uk
ਨੋਵਟਘੰਮ ਅਤ ੇਨੌਵਟਘੰਮਸ਼ਾਇਰ ਵਿਚੱ ਕਵੋਿਡ-19 ਟੀਕਾਕਰਨ ਿ੍ੋਗਰਾਮ 
ਦ ੇਸ਼ੁਰ ੂਕੀਤ ੇਜਾਣ ਬਾਰ ੇਆਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਲਈ, ਵਕਰਿਾ ਕਰਕ ੇ
ਇੱਥੇ ਜਾਓ: nottsccg.nhs.uk/covid-19/covid-19-
vaccination-in-nottingham-and-nottinghamshire
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