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( وقت بگیرید19-برای تزریق واکسن کروناویروس )کووید حاال  

 
ممکن است که اکنون نامه ای دریافت کرده باشید که به شما در این مورد که برای دریافت واکسن رایگان 

 کروناویروس از طرف سازمان بهداشت ملی واجد شرایط  هستید اطالع می دهد. 

این نامه به شما در این مورد که چگونه قرار مالقات خود برای دریافت واکسن را تعین کنید، جزئیات الزم را فراهم 
 می سازد. 

ما اطالعات مربوط به اشخاصی که به عنوان واجد شرایط برای دریافت واکسن در این مقطع زمانی شناخته شده اند 
 را در قسمت زیر شامل نموده ایم.  

ی متعددی برای تعین قرار مالقات برای دریافت واکسن وجود دارند و این بستگی به گروهی که شما در آن روش ها
 قرار خواهید گرفت دارد.  لطفا راهنمایی هایی ها مربوط به بخشی که به شما مربوط می شود را دنبال کنید.

 
 سال یا بیشتر دارند  65ساکنینی که 

 نحوه تعین قرار مالقات

 سریعترین روش تعین قرار مالقات از طریق آنالین و با استفاده از لینک 
https://www.swiftqueue.co.uk/nottinghamc19vpatient.php  می باشد.  در غیر این صورت شما

بعد از ظهر  18صبح تا  9بین ساعات  01158834640قات با شماره تلفن می توانید از طریق خط تعین قرار مال
 در طی روزهای دوشنبه تا یکشنبه تماس بگیرید.

اگر نیاز به کمک برای تعین قرار مالقات از طریق آنالین دارید، لطفا این نامه را به کسی دیگر، برای مثال عضو  
 به شما در این مورد خواهد بود، نشان دهید.  کخانواده، که قادر به کم

قرارهای مالقات برای واکسیناسیون محدود هستند. اگر شما قادر نیستید اولین باری که سعی به انجام این کار کردید،  
  قرار مالقات تعین کنید، لطفا به سعی خود برای استفاده از لینک باال برای تعین قرار مالقات ادامه دهید.

 
 ساکنینی که قادر به ترک خانه خود نیستند

 
 نحوه تعین قرار مالقات

 
اگر بر مبنای سوابقی که نزد پزشک خانواده خود دارید، شما به عنوان شخصی که قادر به ترک خانه خود نیست تلقی 

 19-می شوید، نامه ای دریافت خواهید نمود که در آن به شما اطالع خواهد داد که واجد شرایط دریافت واکسن کووید
 هستید. 

 
ی شما، با شما تماس خواهد گرفت تا قرار مالقاتی را در محل سکونت تیم "سرزدن به بیماران" و یا پزشک خانوادگ

 شما برایتان تعین کند.
 

اگر شما قادر به حضور در محل واکسیناسیون نیستید، ممکن است مرکز حمل و نقل تخصصی برای فراهم آوری 
 ت در حال حاضر موجود هستند. پشتیبانی و حمل و نقل شما به محل انجام واکسیناسیون به شما کمک نماید.  این خدما

 
اگر شما خانه نشین هستید و نامه ای را دریافت نکرده اید، لطفا با خط تعین قرار مالقات با شماره تلفن 

 تماس بگیرید. 01158834640
 
 

 ساکنینی که از نظر بالینی شدیدا آسیب پذیر هستند
 

 نحوه تعین قرار مالقات 
 

https://www.swiftqueue.co.uk/nottinghamc19vpatient.php


Farsi 

 

سریعترین روش تعین قرار مالقات از طریق آنالین و لینک زیر است  
clinv.php-https://www.swiftqueue.co.uk/nottinghamc19v.   

 
 9بین ساعات  01158834640تلفن در غیر این صورت شما می توانید از طریق خط تعین قرار مالقات با شماره 

 بعد از ظهر در طی روزهای دوشنبه تا یکشنبه تماس بگیرید. 18صبح تا 
 

اگر نیاز به کمک برای تعین قرار مالقات از طریق آنالین دارید، لطفا این نامه را به کسی دیگر، برای مثال عضو 
 دهید.  خانواده، که قادر به کمک به شما در این مورد خواهد بود، نشان

 رار به کار می گیرند. 19تمامی مراکز ما روش های ایمنی ممانعت از کوید
   

شما باید نامه ای که در آن از شما دعوت به حضور شده است ویا نامه ای که در آن از شما خواسته شده است خانه 
هستید، همراه خود به این قرار تان را ترک نکنید، بعنوان مدرک حاکی از اینکه شما واجد شرایط دریافت واکسن 

 مالقات بیاورید.
 

شما همچنین ممکن است از طرف خدمات ملی تعین قرار مالقات و یا پزشک خانوادگی خود دعوتی را دریافت کنید. 
 اگر شما قرار مالقات خود را از طریق خدماتی که شما را دعوت به انجام این کار کرده اند، تعین کرده اید، نیازی به 

 ین قرار مالقات برای باری دیگر ندارید.تع
 

 در مورد واکسن کوروناویروس
 

واکسن کوروناویروس به طور رایگان به شما داده می شود.  ما از هیچ شخصی تقاضای دریافت پول برای انجام 
 واکسیناسیون را نخواهیم نمود. 

 
بهترین نحو محافظت شوید.  زمانی که اولین قرار شما به دو دوز از این واکسن نیاز دارید تا در مقابل ویروس به 

 مالقات خود را تعین می کنید، به شما برای دومین قرار مالقات نیز وقت داده خواهد شد.
 

بعضی اشخاص ممکن است نتوانند این واکسن را در حال حاضر دریافت نمایند.  اگر شما در گذشته واکنش آلرژیک 
داشته اید، مهم است که رهنمود ها را به دقت در این مورد بخوانید.  برای اطالعات بیشتر لطفا به 

vaccination-idwww.nhs.uk/cov  .مراجعه کنید 
 

 حضور در قرار مالقاتی که تعین کرده اید
 

تماس بگیرید  01158834640اگر شما به دلیلی قادر به حضور در محل واکسیناسیون نیستید، لطفا با با شماره تلفن 
 و ما مراتب انجام این کار را برای شما انجام خواهیم داد. 

 
در آنجا حضور یابید چرا که دقیقه قبل از وقت مالقات  10کمتر از زمانی که قرار مالقات را تعین کردید، باید 

 محوطه انتظار محدود می باشد.  
 

اگر نیاز دارید کسی را برای حمایت از شما به قرار مالقات برای واکسناسیون بیاورید، لطفا فقط یک شخص را 
 همراه خود بیاورید.  از آوردن کیف های بزرگ که وسایل شخصی شما را در بر دارند اجتناب کنید. 

 
نید.  اگر شما از طریق لینک باال ممکن است که شما از طرف خدمات ملی تعین قرار مالقات دعوتی را دریافت ک
 قرار مالقات خود را تعین کرده اید، نیاز به انجام این کار برای باری دیگر ندارید. 

 
  ارادتمند شما 

 در ناتینگهامشایر 19-برنامه واکسناسیون کووید
 

ویا  enquiries@nottscc.gov.ukلطفا با ایمیل  19-برای سواالت دیگر در مورد برنامه واکسیناسیون کووید
 تماس بگرید. 03005008080شماره تلفن 
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این اطالعات به زبان های مختلف ترجمه شده اند.  برای دریافت رونوشت ترجمه شده آن لطفا وب سایت زیر را 

and-nottingham-in-vaccination-19-19/covid-https://nottsccg.nhs.uk/covid-مالحظه کنید: 
nottinghamshire   .ما می توانیم این اطالعات را برای شما چاپ و ارسال نماییم 

 
اگر زبانی که شما صحبت می کنید موجود نیست، لطفا با ما از طریق ایمیل 

nnccg.team.engagement@nhs.net   تماس بگیرید.  اگر پیامک می  07385360071و یا شماره تلفن
فرستید و یا پیغام می گذارید، لطفا مشخصات تماس خود را بفرستید و یکی از اعضای تیم ما با شما تماس خواهد 

می  دیگر برای درخواست اطالعات به زبانها و یا فرمت های گرفت.  لطفا توجه کنید که این شماره تلفن همراه فقط
 باشد.
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