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ی دژ بە ڤایرۆسی کۆرۆنا دیاری بکە ئێستاپێکوتەوادەکانی   

 
ی خۆڕایی دژ بە ڤایرۆسی پێکوتەت کە تۆ ێلەوانەیە تۆ ئێستا نامەت بەدەست گەیشتبێت کە باس لەوە دەکات و پێت دەڵ

خزمەتگوزاری تەندروستی نیشتیمانییەوە دابین کراوە دەتگرێتەوە.کۆرۆنا کە لەلەالیەن   
 

کان دیاری پێکوتەنامەکە وردەکاری زۆر لەخۆ دەگرێت سەبارەت بەوەی کە چۆن و کەی تۆ دەتوانیت کە وادەکانی 
 بکەیت.

 
کە دەیان پێکوتە ئێمە لە خوارەوە زانیاری زۆرمان ئامادە کردووە بۆ ئەو جۆرە کەسانەی کە دیاری کراون بەوەی کە

 گرێتەوە لەم کات و ساتەدا.
 

دژ بە ڤایرۆسی کۆرۆنا کە هەمووی دەکەوێتەوە سەر  پێکوتەهەڵبەتە ڕێگای جیاواز هەیە بۆ دیاری کردنی وادەکانی 
ئەوەی کە ئایا تۆ لە چ جۆرە گروپێکی دیاریکراویت کە ئەم هەڵمەتە دەیگرێتەوە. تکایە پەیڕەوەی ڕێنماییەکان بکە و 

 ئەو بەشانە پڕ بکەرەوە کە تۆ دەتگرێتەوە.
 

 
 ساڵ و بەرەو سەر 65دانیشتوانی تەمەن 

 

 چۆن وادەکە دیاری بکەیت

 ی خوارەوەوادەکە بریتییە لە ڕێگای ئۆنالین بەم لینکەخێراتریین ڕێگا بۆ دیاری کردنی 

https://www.swiftqueue.co.uk/nottinghamc19vpatient.php   لەمە تۆ دەتوانیت کە پەیوەندی  بەدەر
-09:00لە نێوان کاتژمێرەکانی  4640 883 0115 بە ژمارە تەلەفۆنی هێڵی دیاری کردنی وادەکانبکەیت بە 

 ڕۆژانی دووشەممە بۆ یەکشەممە. 18:00

ئەگەر تۆ پێویستیت بە یارمەتی هەیە بۆ دیاری کردنی وادەکان لەسەر ئۆنالین، تکایە ئەم نامەیە پیشانی کەسێکی دیکە 
 ئەوەی کە ئەو بتوانێت یارمەتی تۆ بدات لەم بارەیەوە.بدە بۆ نموونە خزمێکی خۆت بۆ 

کان لە ئێستادا دیاری کراوە. ئەگەر تۆ ناتوانیت وادە دروست بکەیت لە یەکەم هەوڵی تۆدا، تکایە پێکوتەوادەکانی 
 بەردەوام هەوڵ بدە کە وادەکە دیاری بکەیت بەوەی کە ئەو لینکەی سەرەوە بەکاربهێنیت

 
 کە ناتوانن ماڵەکانیان بەجێبهێڵن دانیشتوانی نیشتەجێ

 
 چۆن وادەکە دروست دەکات

 
دیاری کراویت بەو کەسانەی کە ناتوانن بچنە  GPئەگەر تۆ کەسێکی کە لەالیەن تۆمارەکانی پزیشکی گشتییەوە 

 دژی ڤایرۆسی کۆرۆنا پێکوتەنامەیەکت بەدەست دەگات کە تیایدا بە تۆ دەڵێت دەرەوەی ماڵەکانیان بە ئاسانی، ئەوا تۆ 
 .دەتگرێتەوە 19-کۆڤید

 
 .پەیوەندی بە تۆ دەکات بۆ سازدانی وادەی تۆ لەو شوێنەی کە تیایدا دەژین GPپزیشکی گشتی 'تیمی گەڕۆک' یان 

 
بیت، ئەوا ئەو کاتە تیمی تایبەتی گواستنەوەی ئێمە لەوانەیە بتوانن  پێکوتەکەئەگەر تۆ دەتوانیت کە ئامادەی شوێنکاری 

گواستنەوە ئامادە بکەن بۆ ئەوەی کە تۆ بگەیەننە شوێنکاری گواستنەوەکە و بتگەڕێننەوە بۆ شوێنی کە هاوکاری و 
 خۆت. ئەم خزمەتگوازارییە لە ئێستادا بەردەستە.

 
ماڵەکەتان بڕۆنە دەرەوە بە ئاسانی و ئەم نامەیەت بەدەست گەیشتووە، ئەگەر تۆ یەکێکی لەو کەسانەی کە ناتوانن لە 

 .4640 883 0115تکایە پەیوەندی بکە بە هێڵی وادەکان بەم ژمارە تەلەفۆنە 
 

 کەسانی نیشتەجێی بارناسکی زۆر نەخۆش و ناتەندروست
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 چۆن وادەکە دیاری دەکەیت
 

 ڕێگای ئۆنالین بەم لینکەی خوارەوەخێراتریین ڕێگا بۆ دیاری کردنی وادەکە بریتییە لە 
 
 

clinv.php-https://www.swiftqueue.co.uk/nottinghamc19v   
 

لە  4640 883 0115 بە ژمارە تەلەفۆنی لەمە تۆ دەتوانیت کە پەیوەندی بکەیت بە هێڵی دیاری کردنی وادەکان بەدەر
 ڕۆژانی دووشەممە بۆ یەکشەممە. 18:00-09:00نێوان کاتژمێرەکانی 

ئەگەر تۆ پێویستیت بە یارمەتی هەیە بۆ دیاری کردنی وادەکان لەسەر ئۆنالین، تکایە ئەم نامەیە پیشانی کەسێکی دیکە 
 بدە بۆ نموونە خزمێکی خۆت بۆ ئەوەی کە ئەو بتوانێت یارمەتی تۆ بدات لەم بارەیەوە.

 
پەیڕەو  Covid-19دژی ڤایرۆسی کۆرۆنا  کانی ئێمە هەموو ڕێکارەکانی سەالمەتی پێکوتەهەموو شوێنکارەکانی تایبەت بە 

 .دەکەن
 

تۆ پێویستە کە نامەی بانگهێشتی وادەکە یان نامەی خۆگۆشەگیر کردن لەگەڵ خۆت بهێنیت بۆ وادەکەت وەکوو 
 دەتگرێتەوە.کە پێکوتەبەڵگەیەک لەسەر ئەوەی کە تۆ 

 
تۆ لەوانەیە کە بانگهێشتی دیاری کردنی وادەت بەدەست بگات لەالیەن خزمەتگوزاری دیاری کردنی وادەی 

. ئەگەر تۆ وادەکەت دیاری کردووە لەالیەن هەر خۆتەوە GPپزیشکی گشتی نیشتیمانییەوە یان لەالیەن 
 وادە دیاری بکەیتەوە. ناکات کە جارێکی دیکەبانگهێشتکردنێکی دیکەوە، ئەوا تۆ پێویست 

 
 

 سەبارەت بە پێکوتەی )کوتانی( ڤایرۆسی کۆرۆنا
 

پێکوتەی ڤایرۆسی کۆرۆنا بەخۆڕاییە وهیچ پارەیەک لە تۆ ناسێنرێت. ئێمە بەهیچ شێوەیەک داوا لە هیچ کەسێک ناکەین 
 کە هیچ پارەیەک بدات بۆ وەرگرتنی پێکوتەکە.

 
بۆ ئەوەی کە باشترین پاراستن بۆ تۆ دروست بێت لە دژی ڤایرۆسەکە. کاتێک کوتە هەیە ێژەم لە پتۆ پێویستیت بە دوو 

 کە تۆ وادەی یەکەمت ساز دەکەیت، وادەی دووەم بە تۆ دەدرێت بۆ دیاری کردنی ژەمی دووەمی پێکوتەکە.
 

هەندێک کەس لەوانەیە لە ئێستادا نەتوانن کە پێکوتە بەدەست بهێنن. ئەگەر تۆ کێشەی هەستیاریت هەبووە و 
کاردانەوەت هەبووە بە دەرمان لە ڕابردوودا، ئەوە زۆر گرنگە کە تۆ هەموو ڕێنماییەکان بخوێنیتەوە. بۆ زانیاری 

 vaccination-www.nhs.uk/covidزیاتر تکایە سەردانی ئەم ماڵپەڕە بکە 
 

 
 

 ئامادەبوون لە وادەی دیاریکراو
 

ئێمە  4640 883 0115ئەگەر تۆ ناتوانیت شوێنکاری پێکوتەکە بدۆزیتەوە، تکایە پەیوەندی بکە بەم ژمارە تەلەفۆنە 
 دەتوانین کە ئەم کارە بۆ تۆ ئەنجام بدەین.

 
خولەک پێش دەست  10تۆ پێویستە کە ئامادەی وادەکەت بیت بە الیەنی کەمەوە هەرکاتێک کە وادەکەت دیاری کرد 

 شوێنی چاوەڕوانی لێ نییە.لەناو شوێنەکە لەبەرئەوەی کە  پێکردنی وادەکەت
 
 

، تکایە تەنها ئەگەر تۆ دەتەوێت کە کەسێک لەگەڵ خۆت بهێنیت بۆ هاوکاری کردنی تۆ لە کاتی وادەی پێکوتەکەت
 کەسی بۆ شوێنەکە. جانتای گەورە یان کەلوپەلی یەک کەس لەگەڵ خۆت بهێنە. تکایە خۆت بەدوور بگرە لە هێنانی 
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بانگهێشتت بەدەست بگات لەالیەن خزمەتگوزاری دیاری کردنی وادەی نیشتیمانییەوە. ئەگەر تۆ لەوانەیە بەهەمان شێوە 
تۆ وادەکەت دیاری کردووە لە ڕێگای لینکەکەوە یان ژمارەکەی سەرەوە، تۆ پێویست ناکات کە دووبارە وادەی دیکە 

 دیاری بکەیت. 
 
 

 دڵسۆزی تۆ،
 لە نۆتینگهامشێر COVID-19پڕۆگرامی پێکوتەی ڤایرۆسی کۆرۆنا 

 
 

، تکایە ئیمەیڵ COVID-19ڤایرۆسی کۆرۆنا بە پرۆگرامی پێکوتەی بۆ پرسیارگەلی گشتی و هەمەجۆر سەبارەت 
 بکە بۆ 

enquiries@nottscc.gov.uk   
 03005008080یان پەیوەندی بکە بە ژمارە تەلەفۆنی 

 
اوە بۆ سەر چەندین زمانی جیاواز و بە شێوازی جیاواز نوسراوەتەوە. بۆ بەدەست خستنی درزانیاریانە وەرگێڕئەم 

 نوسخەیەکی وەرگێڕدراو تکایە سەردانی ئەم لینکە بکە: 
 

-and-nottingham-in-vaccination-19-19/covid-https://nottsccg.nhs.uk/covid
nottinghamshire .بەهەمان شێوە ئێمە هەوڵ دەدەین کە ئەم زانیاریانە چاپ بکرێت و بنێردرێت بۆ تۆ . 

 
بە  پەیوەندی بە ئێمەوە بکەئەوا تکایە  ئەگەر ئەو زمانەی کە تۆقسەی پێدەکەیت یان شتی پێدەخوێنیتەوە لەبەردەست نییە

   ئیمەیڵی
nnccg.team.engagement@nhs.net   دەتوانیت کورتە  07385360071یان لەڕێگەی ژمارە تەلەفۆنی

مە یان کورتە نامەت بەڕێکرد بۆ ئێـمە ئەوا ێنامە یان تەلەفۆن بۆ ئێمە بکەیت. ئەگەر تۆ پەیامی دەنگیت بەجێهێشت بۆ ئ
خۆت بەجێبهێڵە ئەو کاتە یەکێك لە کارمەندانی تیمەکە پەیوەندیت پێوە دەکەنەوە. تکایە تۆ تکایە وردەکاری و ژمارەی 

 تێبینی ئەوە کە ئەو ژمارە مۆبایلە تەنها بۆ داواکردنی زانیارییە بە زمانێکی دیکە یان بە شێوازێکی نوسینی جیاواز
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