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کوویڈ۔19 ویکسینیشن پروگرام:
مدد کرنےکےلئےآپ کیا کرسکتےہیں

کوویڈ۔19 ویکسینیشن پروگرام
شہراورکاؤنٹی میں ویکسین لگوانےکےلئےاب 11جگہیں 

موجود ہیں۔

ان میں تین ہاسپٹل ہبزشامل ہیں: سٹی ہاسپٹل، 
کوینزمیڈیکل سنٹراورکنگزمل ہاسپٹل۔

مقامی ویکسینیشن سروسز: ایشفیلڈ ہیلتھ ولیج، کارلٹن 
میں رچرڈ ہیرڈ لیئرسنٹر، گیمسٹن کمیونٹی سنٹر، نیوآرک 

شوگراؤنڈ، لینٹن میں کنگزمیڈوکیمپس، ناٹنگھم سٹی میں 
فاریسٹ ری کریئیشن گراؤنڈ اورناٹنگھم سٹی میں کرپس 

میڈیکل سنٹرپرایک اسٹاف ہب۔

ویکسینیشن سنٹر: مینسفیلڈ میں بڑےپیمانےپرایک 
ے۔ ویکسینیشن سنٹرموجود �ہ

اس وقت کوویڈ۔19 ویکسینزکی ترجیح 65 سال سےزائد 
ُعمرکےافراد، کوئی بھی ایسا شخص جس کی مطبی لحاظ 

ے، کیئرہوم  سےانتہائی زد پذیرکےطورپردرجہ بندی کی گئی �ہ
ے۔ کےرہائشین اورفرنٹ الئن ہیلتھ اورسوشل کیئرورکرز کےلئے�ہ

کوویڈ۔19 ویکسینیشن سائٹ تک سفرکرنا
اگرکوئی ویکسینیشن کےمقام تک سفرنہیں کرسکتا، توویکسینیشن 

ےجومعیارکوپورا  سےافراد کوٹرانسپورٹ ُمہیا کرسکتا �ہ پروگرام ا�ی
کرتےہوں۔ یہ رضاکارڈرائیورز اورٹیکسیزکی طرف سےُمہیا کی جائےگی۔

ےکےدرمیان  حج ےسےشام 6 �ج حج اس کا انتظام کرنےکےلئے، صبح9 �ج
4640 883 0115 پرفون کریں۔

ترجمہ ُشدہ مواد
سےشخص کوجس کی مطبی طورپرانتہائی زدپذیرشخص  اگرکسی ا�ی

ےیا  ے، 65 سال سےزائد ُعمرکا �ہ کےطورپردرجہ بندی کی گئی �ہ
ےجس میں اُسےکوویڈ۔19  ے، خط موصول ہوا �ہ گھرتک محدود �ہ

ے، تووہ اس خط کا ترجمہ کروا  ویکسین کےلئےدعوت دی گئی �ہ
سکتےہیں۔ ان معلومات کی کسی اورُزبان یا ساخت میں 

nnccg.team. درخواست کرنےکےلئےبرائےمہربانی انگیجمنٹ ٹیم سے
engagement@nhs.net پررابطہ کریں یا 360071 07385 پرکال 

ے۔ یا ٹیکسٹ کریں۔ اس دستاویزکا بھی ترجمہ کروایا جاسکتا �ہ

ےہیں توبرائےمہربانی اپنی  ےہیں یا پیغام چھوڑر�ہ اگرآپ ٹیکسٹ کرر�ہ
طے کی تفصیالت ُمہیا کریں اورٹیم کا ایک ُرکن آپ سےواپسی  را�ج

رابطہ کرےگا۔ برائےمہربانی نوٹ فرمائیں کہ یہ موبائل نمبرصرف 
دیگرُزبانوں یا اشکال میں معلومات کےلئےدرخواست کرنےکی غرض 

ے۔ سے�ہ

سی سی جی کی ویب سائٹ پرکوویڈ۔19 ویکسینیشن کےبارےمیں 
nottsccg.nhs.uk/ :ے موجود ہیں متعدد ترجمہ ُشدہ پر�چ

covid-19/covid-19-vaccination-in-nottingham-and-
nottinghamshire

دوسروں کےساتھ بانٹنےکےلئےکام کی باتیں اورمشورہ 
تاکہ اُن کی کوویڈ۔19 اپائنٹمنٹ کےلئےتیارہوا جاسکے:

اپنی اپائنٹمنٹ کےوقت سےپانچ منٹ پہلےتشریف الئیں۔	 

اس لنک کواستعمال کرتےہوئےویکسینیش سائٹ کا راستہ 	 
nottsccg.nhs. :ے اوریہ دیکھیں کہ گاڑی کہاں پرپارک کرنا �ہ

uk/covid-19/travelling-to-your-covid-19-vaccine-
appointment۔

موسم کےبارےمیں پتہ کریں اورموزوں لباس پہنیں، مثالً کوئی 	 
گرم کوٹ یا جمپراورآرام دہ جوتےکیونکہ آپ کوکارسےویکسینیشن 

کی عمارت تک چل کرجانےکی ضرورت ہوگی۔

اگرآپ پہلےآجاتےہیں تواپنی اپائنٹمنٹ کےوقت سےپانچ منٹ پہلےتک 	 
کارمیں ہی تشریف رکھیں۔

ےاوراس کا 	  اپنی آمد پر، اگرآپ کووہیل چیئرکی ضرورت �ہ
ے، توبرائےمہربانی داخلےپررضاکاران  پہلےانتظام نہیں کیا �ہ

کوبتائیں۔

ایک چھوٹےبازوؤں والی ٹی شرٹ پہنیں تاکہ آپ تب آرام 	 
ے۔ میں ہوں جب ویکسینیٹرآپ کوویکسین لگاتا �ہ

کوئی بھی شخص جوکوویڈ۔19 کی عالمات رکھتا 	 
ےکا  ےجوان میں سےکوئی ہیں: مسلسل کھانسی، بُلند در�ج �ہ

بُخار یا سونگھنےیا ذائقےکی �س کا ختم ہوجانا یا اُس 
میں تبدیلی، تواُس کواپنی ویکسینیشن کی اپائنٹمنٹ 

ےاوراُسےاپنی اپائنٹمنٹ دوبارہ بُک  پر�اضرنہیں ہونا چاہ�ی
کروانے کی ضرورت ہوگی۔

آپ مدد کرنےکےلئےکیا کرسکتےہیں
سےشخص کی مدد کےلئے  اپنی پہچان کےکسی بھی ا�ی

صفحےکےدوسری طرف ُمہیا کی گئی رہنمائی استعمال کریں 
ےاوراُس کی مطبی لحاظ سےانتہائی  جس کی ُعمر65 سال سےزائد �ہ

ے،  ےیا وہ گھرمیں محصور�ہ زدپذیرکےطورپردرجہ بندی کی گئی �ہ
تاکہ اُن کی کوویڈ۔19 ویکسین اپائنٹمنٹ بُک کروائی جاسکے۔
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Nottingham and Nottinghamshire
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کوویڈ۔19 ویکسینیشن پروگرام:

مدد کرنےکےلئےآپ کیا کرسکتےہیں

سےبُک کرواتےہیں؟ آپ اپائنٹمنٹ ک�ی

65 سال سےزائد ُعمرکےافراد
65 سال سےزائد ُعمرکے تمام افراد اب اپنی 
کوویڈ۔19 ویکسین کی اپائنٹمنٹ بُک کروا 

سکتےہیں۔

بُک کروانےکا تیزترین اورآسان ترین طریقہ 
swiftqueue.co.uk/ :ے عے �ہ SwiftQueue کےذر�ی

 nottinghamc19vpatient.php

عےبُک کروانے کےلئےآپ کا کوئی  SwiftQueue کےذر�ی
ے۔ اگرآپ 65 سال سےزائد  ای میل پتہ ہونا چاہ�ی

ُعمرکےکسی شخص کی اپائنٹمنٹ بُک کروانے میں 
ےہیں، توبرائے مہربانی سی سی جی  مدد کرر�ہ
کی ویب سائٹ پر»ہاؤ ٹو« رہنمائی پڑھیں: 
nottsccg.nhs.uk/covid-19/covid-19-
vaccination-programme-what-you-

can-do-to-help/

65 سال سےزائد ُعمرکا کوئی شخص اپائنٹمنٹ 
ے  حج ےسےشام 6 �ج حج بُک کروانےکےلئے صبح 9 �ج

کےدرمیان 4640 883 0115 پرفون بھی کرسکتا 
ےیا آپ اُن کی جانب سےفون کرسکتےہیں۔ برائے  �ہ

مہربانی نوٹ فرمائیں کہ بُکنگ الئن بہت 
ےکےبعد کم مصروف  حج ےلیکن اکثر5 �ج مصروف �ہ

ے۔ ہوتی �ہ

اپائنٹمنٹس ویکسینیشن کی جگہوں پربُک 
کروائی جاسکتی ہیں، اس پرانحصارکرتےہوئےکہ 

کہاں سالٹس موجود ہیں۔

مطبی طورپرانتہائی زدپذیرافراد
کوئی بھی ایسا شخص جس کی مطبی طورپرانتہائی زدپذیر)سی 

ای وی( کےطورپردرجہ بندی کی گئی ہواب اپنی کوویڈ۔19 ویکسین 
کی اپائنٹمنٹ بُک کرواسکتےہیں۔ برائےمہربانی نوٹ فرمائیں کہ 16 
سال سےکم ُعمرکسی شخص کواس وقت ویکسین لگوانےکا مشورہ 

نہیں دیا جاتا۔

بُک کروانےکا تیزترین اورآسان ترین طریقہایک بیسپوک 
swiftqueue.co.uk/ :ے عے �ہ SwiftQueue لنک کےذر�ی

nottinghamc19v-clinv.php

عےبُک کروانے کےلئےآپ کا کوئی ای میل پتہ ہونا  SwiftQueue کےذر�ی
ے۔ اگرآپ 65 سال سےزائد ُعمرکےکسی شخص کی اپائنٹمنٹ بُک  چاہ�ی

ےہیں، توبرائےمہربانی سی سی جی کی ویب  کروانے میں مدد کرر�ہ
nottsccg.nhs.uk/covid-19/ :سائٹ پر»ہاؤٹو« رہنمائی پڑھیں
covid-19-vaccination-programme-what-you-can-do-

 to-help/

کوئی بھی شخص جس کی سی ای وی کےطورپردرجہ بندی کی 
ے تک اپائنٹمنٹ بُک کروانے  حج ےسےشام 6�ج حج ے، وہ صبح 9 �ج گئی �ہ
ے یا آپ اُن کی جانب  کےلئے 4640 883 0115 پرفون کرسکتا �ہ

سےکال کرسکتےہیں۔ برائےمہربانی نوٹ فرمائیں کہ بُکنگ الئن بہت 
ے۔ ے کےبعد اکثرکم مصروف ہوتی �ہ حج ےلیکں شام 5 �ج مصروف �ہ

اپائنٹمنٹس ویکسینیشن کی جگہوں پربُک کروائی جاسکتی ہیں، 
اس پرانحصارکرتےہوئےکہ کہاں سالٹس موجود ہیں، مینسفیلڈ 

ےمیں موجود کسی بھی شخص  ویکسینیشن سنٹرکےعالوہ۔ اس در�ج
نےساتھ اپنا انویٹیشن لیٹر یا شیلڈنگ لیٹرالنے کی  کوثبوت کےطورپرا�چ

ضرورت ہوگی کہ وہ ویکسینیشن کےاہل ہیں۔

گھرمیں محصوررہائشین
نےگھریا  گھرپرمحصوررہائشین کواُن کےا�چ
رہائش کی جگہ پرکوویڈ۔19 ویکسین 

ملےگی۔

ہیلتھ کیئر عملے، جی پیزاورنرسوں 
پرُمشتمل ایک خصوصی ›روونگ ٹیم‹ 

گھرپرمحصوررہائشین کوویکسینیٹ 
کرےگی۔

گھرپرمحصوررہائشین کی شناخت اُن 
کےرجسٹرڈ جی پی کی طرف سےکی جاُچکی 

ہوگی۔

گھرپرمحصوررہائشین ایک خط موصول 
کرُچکےہیں جس میں اُنہیں آگاہ کیا گیا 

ےکہ وہ کوویڈ۔19 ویکسینیشن کےلئےاہل  �ہ
ہیں۔ ›روونگ ٹیم‹ یا اُن کا جی پی اُن کی 

اپائنٹمنٹ کا انتظام کرنےکےلئےاُن سےرابطہ 
کرےگا۔

سےشخص کوجانتےہیں  اگرآپ کسی ا�ی
ےاور اُس سےرابطہ  جوگھرپرمحصور�ہ

ےسےشام 6  حج ےتوصبح 9 �ج نہیں کیا گیا �ہ
ےکےدرمیان 4640 883 0115 پرفون  حج �ج

کریں، یا آپ اُن کی جانب سےفون 
کرسکتےہیں۔

عام معلومات
کوویڈ۔19 ویکسینیشن پروگرام کےبارےمیں عام 

سواالت کےلئے80 80 500 0300 پرفون کریں یا 
enquiries@nottscc.gov.uk پرای میل کریں۔

ناٹنگھم اورناٹنگھم شائرمیں کوویڈ۔19 ویکسینیشن کےباقاعدہ 
آغاز)رول آؤٹ(کےبارےمیں عام معلومات کےلئےبرائےمہربانی 

nottsccg.nhs.uk/covid-19/covid-19- :وزٹ کریں
vaccination-in-nottingham-and-nottinghamshire
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