
Punjabi 

 

 

ਆਪਣੇ ਕਰੋਨੋਾਵਾਇਰਸ (ਕਵੋਵਡ-19) ਟੀਕ ੇਲਈ ਅਪਇੌਟੰਮੈਂਟਾਾਂ ਹਣੇੁ ਹੀ ਬੁੁੱਕ ਕਰ ੋ

 

ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵਕ ਤੁਹਾਨ ੰ ਹੁਣ ਇਸ ਬਾਰੇ ਦੁੱਸਣ ਲਈ ਇੁੱਕ ਵ ੁੱਠੀ ਵਮਲ ਗਈ ਹੋਵੇ ਵਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੁਫ਼ਤ ਐੱਨ.ਐੱ .ਐੱਸ. (NHS) 

ਕੋਰੋਨੋਵਾਇਰਸ ਟੀਕਾਕਰਨ ਲਈ ਯਗੋਤਾ ਪ ਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋ।   

ਵ ੁੱਠੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੇਰਵੇ ਮੁਹੁੱਈਆ ਕਰਦੀ ਹੈ ਵਕ ਤੁਸੀਂ ਵਕਵੇਂ ਅਤੇ ਕਦੋਂ ਆਪਣੀਆਾਂ ਵੈਕਸੀਨ ਅਪਇੌੰਟਮੈਂਟਾਾਂ ਬੁੁੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।  

ਅਸੀਂ ਹੇਠਾਾਂ ਉਨ੍ਾਾਂ ਵਵਅਕਤੀਆਾਂ ਦੇ ਸਮ ਹਾਾਂ ਲਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ  ੀਬੁੱਧ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵਜਨ੍ਾਾਂ ਦੀ ਪਵਹ ਾਣ ਇਸ ਸਮੇਂ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ 

ਯੋਗ ਹੋਣ ਵੁੱਜੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।  

ਤੁਹਾਡੀ ਟੀਕਾਕਰਨ ਅਪਇੌੰਟਮੈਂਟ ਲਈ ਬੁਵਕੰਗ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੁੱਖ-ਵੁੱਖ ਤਰੀਕੇ ਹਨ ਜੋ ਇਸ ਗੁੱਲ ’ਤੇ ਵਨਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਵਕ ਤੁਸੀਂ ਵਕਸ 

ਸਮ ਹ ਵਵੁੱ  ਆਉਂਦੇ ਹੋ। ਵਜਹੜਾ ਭਾਗ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਲਾਗ  ਹੰੁਦਾ ਹੈ ਵਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੀ ਸੇਧ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ।   

 

65 ਸਾਲ ਅਤ ੇਇਸ ਤੋਂ ਵੁੱਧ ਉਮਰ ਵਾਲੇ ਵਸਨੀਕ 

ਬਵੁਕਗੰ ਵਕਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹ ੈ

ਅਪੌਇੰਟਮੈਂਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ ਤਰੀਕਾ ਇੁੱਥੇ ਆਨਲਾਈਨ ਰਾਹੀਂ ਹੰੁਦਾ ਹੈ 

https://www.swiftqueue.co.uk/nottinghamc19vpatient.php.  ਬਦਲ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਐਤਵਾਰ ਤੁੱਕ 

09:00-18:00 ਦਰਵਮਆਨ 0115 883 4640 ’ਤੇ ਬੁਵਕੰਗ ਲਾਈਨ ਨ ੰ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।  

ਜੇ ਤੁਹਾਨ ੰ ਆਨਲਾਈਨ ਬੁਵਕੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਾਂ ਵਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਵਕਸੇ ਹੋਰ ਨ ੰ, ਵਮਸਾਲ ਲਈ ਇੁੱਕ ਵਰਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨ ੰ, ਇਹ 

ਵ ੁੱਠੀ ਵਦਖਾਓ ਜੋ ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕੇਗਾ।  

ਟੀਕਾਕਰਨ ਅਪਇੌੰਟਮੈਂਟਾਾਂ ਸੀਮਤ ਹਨ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪਵਹਲੀ ਕੋਵਸ਼ਸ਼ ’ਤੇ ਅਪੌਇੰਟਮੈਂਟ ਬੁੁੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਤਾਾਂ ਵਕਰਪਾ ਕਰਕੇ 

ਉਪਰੋਕਤ ਬੁਵਕੰਗ ਵਲੰਕ ਤੁੱਕ ਪਹੰੁ  ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਵਸ਼ਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹੋ।  

 

ਘਰ ਅਦੰਰ ਸੀਮਤ ਰਵਹਣ ਵਾਲੇ ਵਸਨੀਕ 

 

ਬਵੁਕਗੰ ਵਕਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹ ੈ

 

ਜੇ ਸਾਡੇ ਜੀਪੀ ਦੇ ਵਰਕਾਰਡਾਾਂ ਰਾਹੀਂ ਤੁਹਾਨ ੰ ਘਰ ਅੰਦਰ ਸੀਮਤ ਰਵਹਣ ਵਾਲੇ ਸਮਵਿਆ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੁੱਕ ਵ ੁੱਠੀ ਪਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇਗੀ 

ਜੋ ਤੁਹਾਨ ੰ ਇਹ ਦੁੱਸਦੀ ਹੈ ਵਕ ਤੁਸੀਂ ਕੋਵਵਡ-19 ਟੀਕਾਕਰਨ ਲਈ ਯੋਗਤਾ ਪ ਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋ।  
 

‘ਰੋਵਵੰਗ ਟੀਮ’ ਜਾਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਪੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਹਾਇਸ਼ੀ ਅਸਥਾਨ ਵਵੁੱ  ਤੁਹਾਡੀ ਅਪਇੌੰਟਮੈਂਟ ਦਾ ਇੰਤਜਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ 

ਕਰੇਗਾ।  
 

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਟੀਕਾਕਰਨ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਾ ’ਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤਾਾਂ ਸਾਡੀ ਵਵਸ਼ੇਸ਼ ਟਰਾਾਂਸਪੋਰਟ ਹੁੱਬ ਤੁਹਾਨ ੰ ਟੀਕਾਕਰਨ ਵਾਲੀ ਥਾਾਂ ’ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਅਤੇ 

ਉੱਥੋਂ ਵਲਆਉਣ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਟਰਾਾਂਸਪੋਰਟ ਮੁਹੁੱਈਆ ਕਰਵਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੇਵਾ ਹੁਣ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।  
 

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਤੁੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਹੋ ਅਤੇ ਇੁੱਕ ਵ ੁੱਠੀ ਨਹੀਂ ਵਮਲੀ ਹੈ, ਤਾਾਂ ਵਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਬੁਵਕੰਗ ਲਾਈਨ ਨ ੰ 0115 883 4640 ’ਤੇ ਫ਼ੋਨ ਕਰੋ।  
 
 

ਕਵਲਵਨਕਲ ਤਰੌ ’ਤ ੇਬਹੇਦ ਕਮਜ਼ਰੋ ਵਸਨੀਕ 

 

ਬਵੁਕਗੰ ਵਕਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹ ੈ 

 

ਅਪੌਇੰਟਮੈਂਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ ਤਰੀਕਾ ਆਨਲਾਈਨ ਰਾਹੀਂ ਹੰੁਦਾ ਹੈ 

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

ਬਦਲ ਦ ੇਤੌਰ ’ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਐਤਵਾਰ ਤੁੱਕ 09:00-18:00 ਦਰਵਮਆਨ 0115 883 4640 ’ਤੇ ਬੁਵਕੰਗ ਲਾਈਨ ਨ ੰ ਸੰਪਰਕ 

ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।  

https://www.swiftqueue.co.uk/nottinghamc19vpatient.php
https://www.swiftqueue.co.uk/nottinghamc19vpatient.php
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ਜੇ ਤੁਹਾਨ ੰ ਆਨਲਾਈਨ ਬੁਵਕੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਾਂ ਵਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਵਕਸੇ ਹੋਰ ਨ ੰ, ਵਮਸਾਲ ਲਈ ਇੁੱਕ ਵਰਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨ ੰ, ਇਹ 

ਵ ੁੱਠੀ ਵਦਖਾਓ ਜੋ ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। 
 

ਸਾਡੀਆਾਂ ਸਾਰੀਆਾਂ ਸਾਈਟਾਾਂ ਕੋਵਵਡ-19 ਲਈ ਸੁਰੁੱਵਖਅਤ ਵਵਹਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਾਂ ਹਨ।  
 

ਤੁਹਾਨ ੰ ਸਬ ਤ ਵੁੱਜੋਂ ਆਪਣੀ ਅਪਇੌੰਟਮੈਂਟ ’ਤੇ ਆਪਣੇ ਸੁੱਦੇ ਵਾਲੀ ਵ ੁੱਠੀ ਜਾਾਂ ਆਪਣੀ ਸ਼ੀਲਵਡੰਗ ਵਾਲੀ ਵ ੁੱਠੀ ਨਾਲ ਵਲਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ 

ਹੋਵੇਗੀ ਵਕ ਤੁਸੀਂ ਟੀਕਾਕਰਨ ਲਈ ਯਗੋਤਾ ਪ ਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋ।  
 

ਤੁਸੀਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੁਵਕੰਗ ਸਰਵਵਸ ਜਾਾਂ ਆਪਣੀ ਜੀਪੀ ਪਰੈਕਵਟਸ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਬੁਵਕੰਗ ਲਈ ਇੁੱਕ ਸੁੱਦਾ ਪਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੁੁੱਕ ਕਰਨ 

ਲਈ ਵਕਸੇ ਹੋਰ ਸੁੱਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀ ਅਪੌਇੰਟਮੈਂਟ ਬੁੁੱਕ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਾਾਂ ਤੁਹਾਨ ੰ ਦੁਬਾਰਾ ਬੁਵਕੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੰੁਦੀ।  
 
 

ਕਰੋਨੋਾਵਾਇਰਸ ਟੀਕ ੇ(ਵਕੈਸੀਨ) ਬਾਰ ੇ

 

ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦਾ ਟੀਕਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਵਕਸੇ ਵਵਅਕਤੀ ਨ ੰ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ 

ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਹਾਾਂਗੇ।  
 

ਤੁਹਾਨ ੰ ਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਵਬਹਤਰੀਨ ਸੁਰੁੱਵਖਆ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਟੀਕੇ ਦੀਆਾਂ ਦੋ ਖੁਰਾਕਾਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪਵਹਲੀ 

ਅਪੌਇੰਟਮੈਂਟ ਬੁੁੱਕ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਾਂ ਤੁਹਾਨ ੰ ਤੁਹਾਡੀ ਦ ਜੀ ਖੁਰਾਕ ਲਈ ਅਪਇੌਟੰਮੈਂਟ ਵਦੁੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।  
 

ਕੁਿ ਵਵਅਕਤੀ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਇਹ ਟੀਕਾ ਨਹੀਂ ਲਗਵਾ ਸਕਣਗੇ। ਜੇ ਅਤੀਤ ਵਵੁੱ  ਤੁਹਾਨ ੰ ਅਲਰਜੀ ਦੀਆਾਂ ਮਾੜੀਆਾਂ ਪਰਤੀਵਕਵਰਆਵਾਾਂ 

ਹੋਈਆਾਂ ਸਨ, ਤਾਾਂ ਇਹ ਮਹੁੱਤਵਪ ਰਨ ਹੰੁਦਾ ਹੈ ਵਕ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਸੇਧ ਨ ੰ ਪੜੋ੍। ਅਗਲੇਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਵਕਰਪਾ ਕਰਕੇ 

www.nhs.uk/covid-vaccination ’ਤੇ ਜਾਓ।  

 

ਆਪਣੀ ਬੁੁੱਕ ਕੀਤੀ ਅਪਇੌਟੰਮੈਂਟ ਲਈ ਜਾਣਾ 
 

ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਟੀਕਾਕਰਨ ਵਾਲੀ ਥਾਾਂ ’ਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਕੋਈ ਜ਼ਰੀਆ ਨਹੀਂ ਹੰੁਦਾ, ਤਾਾਂ ਵਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਨ ੰ 0115 883 4640 ’ਤੇ ਫ਼ੋਨ ਕਰੋ 

ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇਸ ਦਾ ਇਤੰਜਾਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਾਂ।  
 

ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਅਪਇੌੰਟਮੈਂਟ ਬੁੁੱਕ ਕਰ ਲਈ ਹੰੁਦੀ ਹੈ ਤਾਾਂ ਤੁਹਾਨ ੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤਰੌ ’ਤ ੇ10 ਵਮਟੰ ਪਵਹਲਾਾਂ ਤੋਂ ਵਜ਼ਆਦਾ ਸਮੇਂ ਪਵਹਲਾਾਂ ਨਹੀਂ 

ਆਉਣਾ  ਾਹੀਦਾ ਵਕਉਂਵਕ ਉਡੀਕ ਲਈ ਅੰਦਰ ਸੀਮਤ ਜਗ੍ਾ ਹੰੁਦੀ ਹੈ।  
 

ਜੇ ਤੁਹਾਨ ੰ ਆਪਣੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੀ ਅਪੌਇੰਟਮੈਂਟ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵਾਸਤੇ ਵਕਸੇ ਨ ੰ ਨਾਲ ਵਲਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਾਂ ਵਕਰਪਾ 

ਕਰਕੇ ਵਸਰਫ ਇੁੱਕ ਵਵਅਕਤੀ ਨਾਲ ਵਲਆਓ। ਵੁੱਡੇ ਬੈਗ ਜਾਾਂ ਵਨੁੱਜੀ  ੀਜ਼ਾਾਂ ਨਾਲ ਵਲਆਉਣ ਤੋਂ ਬ ਾਅ ਕਰੋ।  
 

ਤੁਸੀਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੁਵਕੰਗ ਸਰਵਵਸ ਦੁਆਰਾ ਵੀ ਬੁੁੱਕ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਸੁੱਦਾ ਪਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਅਪੌਇੰਟਮੈਂਟ ਉੱਪਰ ਵਦੁੱਤ ੇ

ਵਲੰਕ ਜਾਾਂ ਨੰਬਰ ਰਾਹੀਂ ਬੁੁੱਕ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਾਾਂ ਤੁਹਾਨ ੰ ਦੁਬਾਰਾ ਬੁਵਕੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੰੁਦੀ।  
 

ਤੁਹਾਡਾ ਵਹਤ , 

ਨੌਵਟੰਘਮਸ਼ਾਇਰ ਕੋਵਵਡ-19 ਟੀਕਾਕਰਨ ਪਰੋਗਰਾਮ 

 

ਕੋਵਵਡ-19 ਟੀਕਾਕਰਨ ਪਰੋਗਰਾਮ ਬਾਰੇ ਆਮ ਪੁੁੱਛ-ਵਗੁੱਛ ਲਈ, ਵਕਰਪਾ ਕਰਕੇ enquiries@nottscc.gov.uk ’ਤੇ ਈਮੇਲ ਕਰੋ ਜਾਾਂ 

0300 500 80 80 ’ਤੇ ਫ਼ੋਨ ਕਰੋ।  
 

ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਵੁੱਖ-ਵੁੱਖ ਭਾਸ਼ਾਵਾਾਂ ਅਤੇ ਫਾਰਮੇਟਾਾਂ ਵਵੁੱ  ਅਨੁਵਾਦ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਹੈ। ਅਨੁਵਾਦਤ ਸੰਸਕਰਨਾਾਂ ਦੀ ਕਾਪੀ ਲੈਣ ਲਈ ਵਕਰਪਾ 

ਕਰਕੇ ਇੁੱਥੇ ਜਾਓ: https://nottsccg.nhs.uk/covid-19/covid-19-vaccination-in-nottingham-and-

nottinghamshire । ਅਸੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨ ੰ ਵਪਰੰਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨ ੰ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਦਾ ਵੀ ਇੰਤਜਾਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਾਂ।  
 

ਤੁਸੀਂ ਵਜਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਦੇ ਜਾਾਂ ਪੜ੍ਦੇ ਹੋ ਜੇ ਉਹ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੰੁਦੀ ਤਾਾਂ ਫੇਰ ਵਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਨ ੰ 

nnccg.team.engagement@nhs.net ’ਤੇ ਈਮੇਲ ਕਰਕੇ ਜਾਾਂ 07385 360071 ’ਤੇ ਫ਼ੋਨ ਜਾਾਂ ਟੈਕਸਟ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ 

ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। ਜੇ ਵਲਖਤੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਾਂ ਇੁੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਛੁੱਡ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਾਂ ਵਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਸੰਪਰਕ ਵੇਰਵੇ ਮੁਹੁੱਈਆ ਕਰੋ ਅਤੇ ਟੀਮ 

http://www.nhs.uk/covid-vaccination
mailto:enquiries@nottscc.gov.uk
https://nottsccg.nhs.uk/covid-19/covid-19-vaccination-in-nottingham-and-nottinghamshire
https://nottsccg.nhs.uk/covid-19/covid-19-vaccination-in-nottingham-and-nottinghamshire


Punjabi 

 

ਦਾ ਇੁੱਕ ਮੈਂਬਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੁੜ ਸੰਪਰਕ ਕਰੇਗਾ। ਵਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਵਧਆਨ ਵਦਓ ਵਕ ਇਹ ਮੋਬਾਇਲ ਨੰਬਰ ਵਸਰਫ ਹੋਰਨਾਾਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਾਂ ਜਾਾਂ 

ਫਾਰਮੇਟਾਾਂ ਵਵੁੱ  ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈ।  
 


