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 ںیبک کروائ ی اپوائنٹمنٹک نیکسیو (COVID-19) کورونا وائرس یاپن یابھ

 
 سیا چیا نیا کی مفت یہو کہ آپ اپن ایگ ایبتا ہی ںیخط موصول ہوا ہو جس م کیآپ کو ا حال ہی میںہے کہ  ہوسکتا

 ۔ںیہ مستحقکے  شنینیکسیکورونا وائرس و
 
اور کب  سےیاپوائنٹمنٹ ک شنینیکسیو یکہ آپ اپن ںیہ یگئ یفراہم ک التیتفص ںیکے بارے م امر اس ںیخط م اس

 ۔ںیبک کرسکتے ہ
 
حاصل  شنینیکسیاس وقت وہیں جن کی  یمعلومات درج کبارے میں ان افراد کے گروپس کے  ںیم لینے ذ ہم

 ہے۔ یگئ یشناخت ک یکمستحق ہونے  کرنے کے
 

منحصر ہے اور یہ اس بات پر  ںیہ قےیکے مختلف طرکرنے بکنگ کی  اپوائنٹمنٹ شنینیکسیو یاپنآپ کے لیئے 
جو  ںیکر یرویپ یک تیہدادی گئی  ںیم حصے مخصوص سکرم ا   ئے۔ براہوتا ہے ںیکس گروپ م کا شمار کہ آپ

 آپ پر الگو ہوتا ہے۔
 

 یعمر کے رہائش ادہیاور اس سے ز 65
 

 ںیکر سےیک بکنگ
 
 آن الئین یعنی انٹرنیٹ کے ذریعے ہے جو اس پتہ سے کیا جا سکتا ہے: قہیطر نیتر سادہب ک کرنے کا  ئنٹمنٹواپ

https://www.swiftqueue.co.uk/nottinghamc19vpatient.php   متبادل کے طور پر آپ بکنگ الئن
 ۔ںیرابطہ کرسکتے ہ انیکے درم بجے 6بجے سے شام  9صبح  اتوار سے سوموارپر  0115 883 4640سے 
 
مثال کے طور  ،ںیاور کو دکھائ یخط کس ہیکرم  ئےبرا ،ضرورت ہو تو یآپ کو آن الئن بکنگ کے لئے مدد ک اگر
 ۔یںمدد کر سک یرشتہ دار جو اس کے ساتھ آپ ک کیا پر
 
 ،تو ںیکرسکتے ہ ںیئنٹمنٹ بک نہوکوشش پر اپ یپہل ی۔ اگر آپ اپنںیمحدود ہ کے لیئے اپوائنٹمنٹ شنینیکسیو
 ۔ںیکوشش کرتے رہ یحاصل کرنے ک یرسائ کے ذریعےکرم مذکورہ باال لنک  ئےبرا
 

 یرہائش میں محدود گھر
 

 ںیکر سےیک بکنگ
 
خط  کیآپ کو ا ،سمجھا جاتا ہے تومحدود ایک شخص  ںیمہی گھر  مطابقکے  کارڈزیر یپ یآپ کو ہمارے ج اگر

 ۔ںیہ کی ویکسین کے مستحق 19۔ ڈیگا کہ آپ کوو گیا ہو ایبتا ہیآپ کو  ںیگا جس ما ہو موصول ہو
 
کا بندوبست کرنے کے  لیئے اپوائنٹمنٹ بنانے میں آپ کےجگہ  کی رہائش آپ کی یپ یج ےآپ ک ای ’میروونگ ٹ‘

 ۔ریں گےآپ سے رابطہ کلئے 
 
آپ کو  شعبہکا ایک خصوصی تو ٹرانسپورٹ  ںیجانے کے اہل ہ تک مرکز یکس کے شنینیکسیآپ و اگر
 سروس ہیکرسکتا ہے۔  ایمدد اور ٹرانسپورٹ مہیئے نے کے لواپس التک جانے اور  مرکزیعنی  سائٹ شنینیکسیو

 ہے۔ ابیاب دست
 
پر ب کنگ الئن  0115 883 4640کرم  ئےہوا ہے تو برا ںیاور آپ کو خط موصول نہ ںیہ گھر میں محدودآپ  اگر
 ۔ںیکال کر کو
 
 

 یرہائش خطرات سے دوچار یانتہائطبی لحاظ سے 
 

 ںیکر سےیک بکنگ
 

https://www.swiftqueue.co.uk/nottinghamc19vpatient.php
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 آن الئین یعنی انٹرنیٹ کے ذریعے ہے جو اس پتہ سے کیا جا سکتا ہے: قہیطر نیتر سادہب ک کرنے کا  ئنٹمنٹواپ
clinv.php-https://www.swiftqueue.co.uk/nottinghamc19v    متبادل کے طور پر آپ بکنگ الئن سے
 ۔ںیرابطہ کرسکتے ہ انیکے درم بجے 6بجے سے شام  9صبح  اتوار سے سوموارپر  0115 883 4640

 
مثال کے طور  ،ںیاور کو دکھائ یخط کس ہیکرم  ئےبرا ،ضرورت ہو تو یآپ کو آن الئن بکنگ کے لئے مدد ک اگر
 ۔یںمدد کر سک یجو اس کے ساتھ آپ ککو رشتہ دار  کیا پر
 

 ۔ںیہ کام کرتے کے مطابق طرز عملمحفوظ کے حوالے سے  19۔ ڈیکوو مقاماتتمام  ےہمار
 
اس   وج یضرورت ہوگ یالنے ک )شیلڈنگ لیٹر( نے واال خطو کراپنا بچا ای ےکے دعوت نام اپوائنٹمنٹکو اپنے  آپ

 ۔ںیہ مستحقکے  شنینیکسیآپ و ہے کہثبوت  بات کا
 
مل سکتا  یکے لئے دعوت نامہ بھکرنے بکنگ  ےعیکے ذر کٹسیپر یپ یاپنے ج ایبکنگ سروس  شنلیکو ن آپ

ہے تو آپ کو دوبارہ بکنگ  یبک کروائ اپوائنٹمنٹ یاپن عےیدوسرے دعوت نامے کے ذر یہے۔ اگر آپ نے کس
 ہے۔ ںیضرورت نہ یکرنے ک

 
 ںیکے بارے م نیکسیوائرس و کورونا

 
وصول کرنے  نیکسیو ےسے آپ ککی طرف  یکس یبھ یکبھ آپ کوآپ کے لئے مفت ہے۔  نیکسیوائرس و کورونا

 کہا جائے گا۔ ںیکرنے کو نہ یگیکے لئے ادائ
 

 یپہل ی۔ جب آپ اپنںیدرکار ہ ںیدو خوراک یک نیکسیآپ کو و یئےتحفظ حاصل کرنے کے ل نیتر سے بہتر وائرس
 ۔یجائے گ ید بھی اپوائنٹمنٹخوراک کے لئے  یدوسر آپ کیتو آپ کو  گے ںیوائبک کر اپوائنٹمنٹ

 
کا  یالرج کسی قسم کا منفی رد عمل یعنی ںیم ی۔ اگر آپ کو ماضںیسکتے ہلے  ںینہ نیکسیو ہیلوگ اس وقت  کچھ

معلومات کے لئے مالحظہ  دی۔ مزںیکو پڑھ ہدایات تمام کی یہے کہ آپ رہنمائ یضرور ہیتو ہو سامنا کرنا پڑا 
 vaccination-www.nhs.uk/covid ےیجیک
 
 شرکت کرنا ںیم اپوائنٹمنٹبک شدہ  یاپن
 
پر  0115 883 4640کرم  ئےبرا ہے تو ںینہ کوئی ذریعہتک جانے کا  کے مرکز شنینیکسیآپ کے پاس و اگر

 ۔ںیاس کا بندوبست کرسکتے ہ ئےاور ہم آپ کے ل ںیکال کر
 

 پہلے ادہیمنٹ سے ز 10 مطلوبہ وقت سے آپ کویہ ضروری ہے کہ تو  ںیہ تےیبک کرل اپوائنٹمنٹ یجب آپ اپن
 ۔یںہ یمحدود ہوت یںجگہ یکگاہ انتظار  یاندرون ونکہیجانا چاہئے ک ںینہ
 
 کیکرم صرف ا ئےضرورت ہو تو برا یالنے ک ساتھ کو یکس یئےکے ل مددکے وقت  ویکسینیشنآپ کو  اگر

 ۔ںیکر زیالنے سے گر ساتھ سامان یذات ای تھیلے۔ بڑے ںیالئ کو ساتھ شخص
 
مل سکتا ہے۔ اگر آپ نے مذکورہ باال لنک  یبکنگ کے لئے دعوت نامہ بھ ےعیبکنگ سروس کے ذر شنلیکو ن آپ
 ہے۔ ںیضرورت نہ یہے تو آپ کو دوبارہ بکنگ کرنے ک یبک کروائ اپوائنٹمنٹ یاپن عےینمبر کے ذر ای

 
 مخلص،ے ک آپ
 

 پروگرام شنینیکسیو 19۔ ڈیشائر کوو نوٹنگھم
 
 
 
 
 
 

https://www.swiftqueue.co.uk/nottinghamc19v-clinv.php
https://www.swiftqueue.co.uk/nottinghamc19v-clinv.php
http://www.nhs.uk/covid-vaccination
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 کرم ئےبرا ے لیئےک عام سواالت ںیپروگرام کے بارے م شنینیکسیو 19۔ ڈیکوو
enquiries@nottscc.gov.uk ۔ںیپر کال کر 0300 500 80 80 ای ںیکر لیم یپر ا 

 
 ئےکے لئے برا نقل کیا یہے۔ ترجمہ شدہ ورژن ک ایگ ایترجمہ ک ںیم صورتوںمعلومات کا مختلف زبانوں اور  اس

nottingham-in-vaccination-19-19/covid-https://nottsccg.nhs.uk/covid-: ںیکرم مالحظہ کر
nottinghamshire-and 

 ۔ںیہ کتےکرس یکا انتظام بھ جنےیآپ کو بھ کر کےپرنٹ  ومعلومات کان ہم 
 
کرکے رابطہ  لیم یا اس پتہ پرکرم ہم سے ئےہے تو برا ںینہ ابیوہ دست ںیپڑھتے ہ ایآپ جو زبان بولتے  اگر
 07385 360071 :ںیکر یا ٹیکسٹ کالاس نمبر پر ای    nnccg.team.engagement@nhs.net :ںیکر
 ایک فرد کے میاور ٹ فراہم کریں التیتفص یک ےرابط یکرم اپن ئےتو براتے ہیں چھوڑ ای تے ہیںجیبھ آپ پیغاماگر 

 ںیم صورتوں ای وںزبان یموبائل نمبر صرف دوسر ہیکہ  ںیکرم نوٹ کر ئے۔ براگے ںیکر آپ سے رابطہ
 درخواست کرنے کے لئے ہے۔ یمعلومات ک

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
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