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 اآلن  (COVID-19) احجز مواعيد حصولك على تطعيم الوقاية من اإلصابة بفيروس الكورونا 
 

من المحتمل بأنك استلمت رسالة تعلمك بأنك شخص مؤهل للحصول على التطعيم المجاني في خدمة الصحة الوطنية 
NHS  .للوقاية من اإلصابة بفيروس الكورونا 

وتحتوي هذه الرسالة على التفاصيل المتعلقة بكيف ومتى تستطيع حجز مواعيد حصولك على تطعيم الوقاية من اإلصابة  
 بفيروس الكورونا. 

األفراد الذين يتم اعتبارهم مؤهلين للحصول على التطعيم في ولقد أدرجنا هذه المعلومات فيما يلي ضمن مجموعات 
 الوقت الحالي. 

وتتوافر طرق مختلفة لحجز مواعيد الحصول على التطعيم اعتمادا على المجموعة التي تنضم اليها. ويرجى منك اتباع 
  التعليمات المخصصة للمجموعة التي تنضم اليها. 

 و أكثر عاما أ 65السكان الذين تبلغ أعمارهم 

 كيفية حجز موعد تطعيم الوقاية من اإلصابة بفيروس الكورونا 

 تعتبر اسرع طريقة لحجز موعد تطعيم الوقاية هي عن طريق زيارة الموقع اإللكتروني: 
.  https://www.swiftqueue.co.uk/nottinghamc19vpatient.php  أو يمكنك االتصال على خط حجز

مساءا ما بين أيام االثنين  6صباحا الى الساعة  9ما بين الساعة   4640 883 0115المواعيد الهاتفي على رقم الهاتف 
   الى أيام األحد. 

، فيرجى منك اطالع احد  اإلنترنتواذا احتجت الحصول على المزيد من المساعدة حول كيفية حجز مواعيد التطعيم عبر 
 األشخاص على هذه الرسالة ، على سبيل المثال: أحد أقاربك القادرين على مساعدتك في القيام بهذا األمر. 

عد في أول محاولة ، فيرجى منك االستمرار بمحاولة استخدام وتعتبر مواعيد التطعيم محدودة ، واذا لم تستطع حجز المو
 رابط حجز المواعيد المذكور أعاله حتى تنجح في حجز الموعد الالزم لك. 

 السكان غير القادرين على مغادرة منازلهم 
 

 كيفية حجز موعد تطعيم الوقاية من اإلصابة بفيروس الكورونا 

اذا تم اعتبارك بموجب السجالت الموجودة في عيادة الطبيب العام بأنك شخص غير قادر على مغادرة المنزل ، 
 . Covid-19بأنك مؤهال للحصول على التطعيم للوقاية من اإلصابة بفيروس الكورونا  إلعالمكفستحصل على رسالة 

 على التطعيم في مسكنك.  وسيقوم الطبيب أو فريق التطعيم باالتصال بك لحجز موعد حصولك

واذا كنت قادرا على الذهاب الى موقع التطعيم ، فسيتمكن مجمع المواصالت المتخصص تقديم يد المساعدة اليك وتوفير 
الى منزلك. وتتوافر هذه الخدمة في الوقت  إيصالكوسيلة المواصالت الالزمة لتتمكن من الذهاب إلى موقع التطعيم ثم 

 الحالي. 

خص غير قادر على مغادرة المنزل ولم تستلم الرسالة التي تعلمك بأنك مؤهال للحصول على التطعيم للوقاية واذا كنت ش
 .4640 883 0115من اإلصابة بفيروس الكورونا ، فيرجى منك االتصال على خط حجز المواعيد الهاتفي على 

 
 السكان الضعفاء المعرضين لألخطار السريرية بشكل كبير 

 
 كيفية حجز موعد تطعيم الوقاية من اإلصابة بفيروس الكورونا 

 تعتبر اسرع طريقة لحجز موعد تطعيم الوقاية هي عن طريق زيارة الموقع اإللكتروني: 
.  .phphttps://www.swiftqueue.co.uk/nottinghamc19vpatient  أو يمكنك االتصال على خط حجز

مساءا ما بين أيام االثنين  6صباحا الى الساعة  9ما بين الساعة   4640 883 0115المواعيد الهاتفي على رقم الهاتف 
   الى أيام األحد. 

، فيرجى منك اطالع احد  اإلنترنتواذا احتجت الحصول على المزيد من المساعدة حول كيفية حجز مواعيد التطعيم عبر 
 األشخاص على هذه الرسالة ، على سبيل المثال: أحد أقاربك القادرين على مساعدتك في القيام بهذا األمر. 

 . Covid-19وتمارس جميع مواقعنا جميع الممارسات العملية اآلمنة للوقاية من اإلصابة بفيروس الكورونا 

https://www.swiftqueue.co.uk/nottinghamc19vpatient.php
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لى تطعيم الوقاية من فيروس الكورونا مع أو الرسالة التي تنص على رسالة الدعوة لحصولك ع إحضارويتوجب عليك 
بفيروس الكورونا عند حضورك الى موعد التطعيم باعتبارها دليل على  إصابتكوجوب بقائك في المنزل لضمان عدم 

 أنك شخص مؤهال للحصول على التطعيم. 

من عيادة الطبيب العام لحجز موعد التطعيم. واذا قمت وقد تستلم أيضا دعوة من خدمة حجز المواعيد الطبية الوطنية أو 
  بحجز موعدك بواسطة رسائل الدعوة المقدمة اليك ، فال يتوجب عليك حجز موعد تطعيم اخر. 

 
 حول تطعيم الوقاية من اإلصابة بفيروس الكورونا 

 
نا بأنه تطعيم مجاني ، ولن نطلب من أي شخص دفع أية دفعات ويعتبر تطعيم الوقاية من اإلصابة بفيروس الكور

 للحصول على هذا التطعيم. 
 

وستحتاج الحصول على جرعتين من التطعيم لضمان حصولك على افضل حماية ووقاية من اإلصابة بالفيروس. وعندما 
 موعدا اخر لحجز موعد التطعيم الثاني.  إعطائكتحجز موعد التطعيم األول ، فسيتم 

 
في السابق الى أي ردة فعل  أصبتوقد ال يستطيع بعض األشخاص الحصول على التطعيم في الوقت الحالي. واذا 

تحسسية سيئة ، فيعتبر من المهم أن تقرأ جميع التعليمات الواردة في هذه الرسالة. وللحصول على المزيد من المعلومات 
  vaccination-www.nhs.uk/covid. يرجى منك زيارة الموقع اإللكتروني: 

 
 الذهاب الى الموعد الذي حجزته للحصول على تطعيم الوقاية من اإلصابة بفيروس الكورونا 

 
 883 0115اذا لم تتوفر لديك الوسيلة المناسبة للوصول الى موقع التطعيم ، فيرجى منك االتصال على رقم الهاتف: 

 وسنتمكن من ترتيب هذا األمر لك.   4640
 

من موعدك وذلك لضيق مساحة  دقائق  10عدم الحضور الى الموقع إال قبل وعند قيامك بحجز موعدك فيتوجب عليك 
   غرفة االنتظار الداخلية. 

 
شخص واحد معك فقط.  إحضارواذا احتجت أن تحضر معك أي شخص لمساعدتك في موعد التطعيم ، فيرجى منك 

 الكبيرة أو الحاجيات الشخصية معك الى موعد التطعيم.  األكياس إحضارويرجى منك تفادي 
 

وقد تستلم أيضا دعوة من خدمة حجز المواعيد الطبية الوطنية لحجز موعد التطعيم. واذا قمت بحجز موعدك بواسطة 
  اتفي المذكور أعاله ، فال يتوجب عليك حجز موعد تطعيم اخر. الوصلة اإللكترونية المذكورة أعاله أو بواسطة الرقم اله

 وتفضلوا بقبول فائق التقدير واالحترام 

  Nottinghamshire COVID-19برنامج التطعيم للوقاية من اإلصابة بفيروس الكورونا في نوتينغهامشاير 

رسالة  إرسال، فيرجى  Covid-19ولالستفسارات العامة حول برنامج تطعيم الوقاية من اإلصابة بفيروس الكورونا 
 500 0300أو االتصال على رقم الهاتف   enquiries@nottscc.gov.uk الكترونية الى البريد اإللكتروني التالي 

80 80. 

على هيئات مختلفة. وللحصول على نسخة مترجمة من  إعدادهاولقد تمت ترجمة هذه المعلومات الى عدة لغات ولقد تم 
covid-https://nottsccg.nhs.uk/covid/19-19-اإللكترونيهذه المعلومات ، فيرجى منك زيارة الموقع 

nottinghamshire-and-nottingham-in-vaccination.   ويمكننا أيضا اتخاذ الترتيبات الالزمة لطباعة هذه
 اليك.  وإرسالهاالمعلومات 

 
رسالة الكترونية الى  إرسالوفي حالة عدم توفر اللغة التي تتحدثها أو التي تقرؤها ، فيرجى منك االتصال بنا عن طريق 

رسالة نصية الى  إرسالأو االتصال بنا أو   nnccg.team.engagement@nhs.netالبريد اإللكتروني التالي 
واذا رغبت بترك رسالة نصية أو صوتية عند اتصالك برقم الهاتف ، فيرجى منك   .360071 07385رقم الهاتف 

تزويدنا بتفاصيل االتصال بك ، وسيقوم احد أعضاء الفريق بمعاودة االتصال بك. ويرجى العلم بأنه يعتبر رقم الهاتف 
فة أو مترجمة الى لغات النقال )الموبايل( المذكور أعاله مخصص فقط لطلب الحصول على المعلومات بهيئات مختل

 مختلفة. 
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