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Rezervujte si schůzky na vakcíny proti koronavirům (COVID-19) hned teď 
 
Možná jste nyní obdrželi dopis, který vám sdělil, že máte nárok na bezplatné NHS 
očkování proti koronavirům. 

V dopise jsou uvedeny podrobnosti o tom, jak a kdy si můžete schůzky na očkování 
objednat. 

Níže jsme uvedli uvedené informace pro skupiny jednotlivců, u kterých bylo v tuto 
chvíli zjištěno, že jsou k očkování způsobilí. 

Existují různé způsoby, jak si termín očkování rezervovat, v závislosti na tom, do 
které ze skupin zapadáte. Postupujte podle pokynů v sekci, která se vás týká. 

 

 
OBYVATELÉ STARŠÍ 65 LET 

 

Jak rezervovat 

Nejrychlejší způsob, jak si rezervovat schůzku, je online na adrese 
https://www.swiftqueue.co.uk/nottinghamc19vpatient.php. Můžete případně 
kontaktovat rezervační linku na čísle 0115 883 4640 od pondělí do neděle od 9:00 
do 18:00. 

Pokud potřebujete pomoc s online rezervací, ukažte prosím tento dopis někomu 
jinému, např. příbuznému, který vás s tím bude moci podpořit. 

Očkování je omezené. Pokud si nemůžete rezervovat schůzku na první pokus, 
pokračujte v pokusu o přístup pro rezervaci na výše uvedenému odkazu. 

.   
 
OBYTOVATELÉ LIMITOVANÍ NA DOMÁCNOST 
 
Jak rezervovat 
 
Pokud jste podle našich záznamů praktického lékaře považováni za limitovaní na 
domácnost, obdržíte dopis, který vám sdělí, že máte nárok na očkování proti Covid-
19. 
 
„Rovingový tým“ nebo váš praktický lékař vás kontaktuje, aby si domluvil schůzku v 
místě vašeho bydliště. 
 
Pokud můžete očkovací stanoviště navštívit, náš specializovaný přepravní uzel vám 
může poskytnout podporu a přepravu, která vás na očkovací stanoviště a zpět 
přepraví. Tato služba je nyní k dispozici. 
 
Pokud jste doma a neobdrželi jste žádný dopis, zavolejte na rezervační linku  
0115 883 4640. 
 
 

https://www.swiftqueue.co.uk/nottinghamc19vpatient.php
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KLINICKY EXTRÉMNĚ ZRANITELNÍ OBYTOVATELÉ 
 
Jak rezervovat 
 
Nejrychlejší způsob rezervace schůzky je online na 
https://www.swiftqueue.co.uk/nottinghamc19v-clinv.php.   
 
Případně můžete kontaktovat rezervační linku na čísle 0115 883 4640 od pondělí do 
neděle od 9:00 do 18:00.  
 
Pokud potřebujete pomoc s online rezervací, ukažte prosím tento dopis někomu 
jinému, např. příbuznému, který vás s tím bude moci podpořit. 

Všechny naše stanoviště provozují bezpečnou praxi Covid-19. 
 
Na schůzku budete muset přinést pozvánku nebo ochranný dopis jako důkaz, že 
máte nárok na očkování. 
 
Můžete také obdržet pozvánku k rezervaci od Národní rezervační služby nebo od 
vašeho praktického lékaře. Pokud jste si rezervovali termín prostřednictvím jakékoli 
jiné pozvánky k rezervaci, nemusíte se znovu rezervovat. 
 
 
O vakcíně proti koronaviru 
 
Vakcína proti koronaviru je pro vás zdarma. Nikdy nebudeme od nikoho požadovat 
platbu za dostání vašeho očkování. 
 
Abyste dosáhli nejlepší ochrany před virem, potřebujete dávky vakcíny dvě. Když si 
rezervujete první schůzku, dostanete schůzku na vaši druhou dávkou. 
 
Někteří lidé možná tuto vakcínu v tuto chvíli nedostanou. Pokud jste v minulosti měli 
špatné alergické reakce, je důležité si přečíst všechny pokyny. Další informace 
najdete na www.nhs.uk/covid-vaccination. 
 
 
Účast na objednaném termínu 
 
Pokud nemáte způsob, jak se dostat na stanoviště očkování, zavolejte nám na tel. č. 
0115 883 4640 a my vám to můžeme zařídit. 
 
Jakmile si rezervujete schůzku, musíte se dostavit maximálně 10 minut předem, 
protože v interiéru je omezený čekací prostor. 
 
Pokud potřebujete přivést někoho, kdo vás podpoří při schůzce s očkováním, 
vezměte prosím pouze jednu osobu. Vyvarujte se přenášení velkých tašek nebo 
osobních věcí. 
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Můžete také obdržet pozvánku k rezervaci od Národní rezervační služby. Pokud jste 
si rezervovali schůzku pomocí odkazu nebo čísla uvedeného výše, nemusíte znovu 
rezervovat. 
 
S úctou, 
 
Nottinghamshire Očkovací program COVID-19 
 
 
 
Obecné informace o očkovacím programu Covid-19 získáte na e-mailové adrese 
enquiries@nottscc.gov.uk a nebo na telefonním čísle 0300 500 80 80. 
 
Tyto informace byly přeloženy do různých jazyků a formátů. Kopii přeložených verzí 
naleznete na: https://nottsccg.nhs.uk/covid-19/covid-19-vaccination-in-nottingham-
and-nottinghamshire. Můžeme také zajistit, aby vám informace byly vytištěny a 
zaslány. 
 
Pokud jazyk, kterým mluvíte nebo čtete, není k dispozici, kontaktujte nás e-mailem 
nnccg.team.engagement@nhs.net nebo volejte nebo pošlete SMS na číslo 07385 
360071. Pokud pošlete SMS nebo zanecháte zprávu, uveďte své kontaktní údaje a 
člen týmu vás kontaktuje. Toto mobilní číslo slouží pouze k vyžádání informací v 
jiných jazycích a nebo formátech. 
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