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Programul de vaccinare împotriva 
Covid-19
În prezent, există 11 centre de vaccinare în 
oraș și district.

Acestea includ trei unități spitalicești: City 
Hospital, Queen’s Medical Centre și King’s Mill 
Hospital.
Servicii locale de vaccinare: Ashfield Health 
Village, Richard Herrod Leisure Centre din 
Carlton, Gamston Community Centre, Newark 
Showground, King’s Meadow Campus 
din Lenton, Forest Recreation Ground din 
Nottingham City și un centru pentru personal 
la Cripps Medical Centre din Nottingham City.
Centrul de vaccinare: Există un centru de 
vaccinare la scară mai mare în Mansfield.
În acest moment, au prioritate la vaccinarea 
împotriva Covid-19 cei cu vârsta peste 65 
de ani, orice persoană clasificată ca extrem 
de vulnerabilă din punct de vedere clinic, 
rezidenții centrelor de îngrijire și lucrătorii din 
sistemul de sănătate și de asistență socială 
din linia întâi.

Deplasarea la un centru de vaccinare 
împotriva Covid-19
Dacă o persoană nu poate ajunge la un centru de 
vaccinare, programul de vaccinare este în măsură 
să asigure transport pentru acele persoane care 
îndeplinesc criteriile. Acest lucru va fi asigurat de 
șoferi voluntari și taxiuri.
Pentru a aranja acest lucru, sunați la 
0115 883 4640 între orele 9am – 6pm.

Materiale traduse
Dacă o persoană clasificată ca extrem de 
vulnerabilă din punct de vedere clinic, cu 
vârsta peste 65 de ani sau care nu poate părăsi 
domiciliul a primit o scrisoare prin care este 
invitată să se prezinte la vaccinarea împotriva 
Covid-19, poate avea această scrisoare tradusă. 
Pentru a solicita aceste informații în altă limbă 
sau format, vă rugăm să contactați echipa 
responsabilă la: nnccg.team.engagement@
nhs.net sau să sunați ori să trimiteți un mesaj 
la 07385 360071. Acest document poate fi de 
asemenea tradus.
Dacă trimiteți mesaj text sau lăsați un mesaj, vă 
rugăm să furnizați datele dvs. de contact, iar un 
membru al echipei vă va contacta. Vă rugăm să 
rețineți că acest număr de telefon mobil este 
doar pentru solicitarea de informații în alte limbi 
sau formate.
Există o serie de pliante traduse despre 
vaccinarea împotriva Covid-19 pe site-ul CCG: 
nottsccg.nhs.uk/covid-19/covid-19-vaccination-
in-nottingham-and-nottinghamshire

Indicii și sfaturi pe care să le împărtășiți 
altor persoane pentru a se pregăti pentru 
programarea lor la vaccinarea împotriva 
Covid-19:
• Sosiți cu cinci minute înainte de ora programării.

• Verificați ruta către centrul de vaccinare și unde 
puteți parca folosind acest link: nottsccg.nhs.
uk/covid-19/travelling-to-your-covid-19-vaccine-
appointment.

• Verificați vremea și purtați îmbrăcăminte 
adecvată, de exemplu o haină călduroasă sau un 
pulover și pantofi comozi, deoarece va trebui să 
mergeți de la mașină până la clădirea în care are 
loc vaccinarea.

• Dacă ajungeți devreme, rămâneți în mașină până 
cu cinci minute înainte de ora programării.

• La sosire, dacă aveți nevoie de un scaun cu rotile 
și nu ați aranjat în prealabil acest lucru, 
vă rugăm să comunicați acest lucru 
voluntarilor de la intrare.

• Purtați un tricou cu mâneci scurte sau 
un top pentru a vă simți confortabil 
atunci când persoana care va efectua 
vaccinarea vă vaccinează.

• Orice persoană care prezintă simptome 
de Covid-19, prin aceasta înțelegându-
se oricare dintre următoarele: o tuse 
nouă continuă, febră sau o pierdere 
ori schimbare a simțului mirosului sau 
gustului, nu trebuie să se prezinte la 
programarea pentru vaccinare și va 
trebui să se reprogrameze.

Ce puteți face pentru a ajuta
Folosiți ghidul de pe pagină pentru a 
ajuta orice persoană pe care o cunoașteți, 
cu vârsta peste 65 de ani, clasificată ca 
extrem de vulnerabilă din punct de vedere 
clinic sau care nu poate părăsi domiciliul, 
pentru a înregistra o programare pentru 
vaccinarea împotriva Covid-19.
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CUM ÎNREGISTRAȚI O PROGRAMARE?
Peste 65 de ani 

Toți cei cu vârsta peste 65 de ani își 
pot înregistra acum programarea 
pentru vaccinarea împotriva 
Covid-19.
Cel mai rapid și mai simplu 
mod de a programa este prin 
SwiftQueue: swiftqueue.co.uk/
nottinghamc19vpatient.php
Pentru a face o programare prin 
SwiftQueue trebuie să aveți o 
adresă de e-mail. Dacă ajutați pe 
cineva cu vârsta peste 65 de ani să 
se programeze, vă rugăm să citiți 
ghidul „cum să” de pe site-ul CCG: 
nottsccg.nhs.uk/covid-19/covid-
19-vaccination-programme-what-
you-can-do-to-help/
Orice persoană cu vârsta peste 
65 de ani poate suna de asemenea 
la 0115 883 4640 între orele 9am 
– 6pm pentru a se programa sau 
puteți suna dvs. în numele lor. Vă 
rugăm să rețineți că linia pentru 
programări este foarte solicitată, dar 
este adesea mai liniștită după ora 
5pm.
Programările pot fi înregistrate în 
centrele de vaccinare, în funcție 
de situațiile în care există locuri 
disponibile.

Persoane extrem de vulnerabile din 
punct de vedere clinic
Orice persoană care este clasificată ca extrem 
de vulnerabilă din punct de vedere clinic 
(Clinically Extremely Vulnerable - CEV) își 
poate înregistra acum programarea pentru 
vaccinarea împotriva Covid-19. Vă rugăm să 
rețineți că niciunei persoane sub 16 ani nu i se 
recomandă în prezent să se vaccineze.
Cea mai rapidă și mai simplă modalitate de 
a înregistra programarea este printr-un link 
SwiftQueue personalizat: swiftqueue.co.uk/
nottinghamc19v-clinv.php
Pentru a înregistra programarea prin SwiftQueue 
trebuie să aveți o adresă de e-mail. Dacă ajutați 
o persoană CEV să se programeze, vă rugăm 
să citiți ghidul „cum să” de pe site-ul CCG: 
nottsccg.nhs.uk/covid-19/covid-19-vaccination-
programme-what-you-can-do-to-help/
Orice persoană care este clasificată ca CEV poate 
suna la 0115 883 4640 între orele 9am – 6pm 
pentru a înregistra o programare sau puteți suna 
dvs. în numele său. Vă rugăm să rețineți că linia 
pentru programări este foarte solicitată, dar este 
adesea mai liniștită după ora 5pm.
Programările pot fi înregistrate în centrele 
de vaccinare, în funcție de situațiile în care 
există locuri disponibile, în afară de centrul 
de vaccinare Mansfield. Orice persoană din 
această categorie va trebui să aibă asupra 
sa scrisoarea de invitație sau scrisoarea 
doveditoare că este eligibilă pentru vaccinare.

Persoanele care nu pot 
părăsi domiciliul 
Persoanele care nu pot părăsi 
domiciliul vor fi vaccinate 
împotriva Covid-19 în propria lor 
casă sau la locul de reședință.
O „echipă itinerantă” specială, 
formată din personal medical, 
medici de familie și asistenți 
medicali, va vaccina persoanele 
care nu își pot părăsi domiciliul 
la domiciliul lor.
Persoanele care nu pot părăsi 
domiciliul vor fi identificate 
de medicul lor de familie 
înregistrat.
Persoanele care nu pot părăsi 
domiciliul au primit o scrisoare 
prin care sunt informate că 
sunt eligibile pentru vaccinarea 
împotriva Covid-19. „Echipa 
itinerantă” sau medicul de 
familie le va contacta pentru a 
stabili programarea.
Dacă cunoașteți o persoană 
care nu își poate părăsi 
domiciliul și nu a fost 
contactată, vă rugăm să îi 
comunicați să sune la 0115 883 
4640 între orele 9am - 6pm sau 
puteți suna dvs. în numele său.

Informații generale
Pentru orice întrebări generale despre 
programul de vaccinare împotriva Covid-19, 
sunați la 0300 500 80 80 sau trimiteți un 
e-mail: enquiries@nottscc.gov.uk
Pentru informații generale despre lansarea 
programului de vaccinare împotriva Covid-19 
în Nottingham și Nottinghamshire, vă 
rugăm să vizitați: nottsccg.nhs.uk/covid-19/
covid-19-vaccination-in-nottingham-and-
nottinghamshire
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