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ആര്ക്ക്കൊണ് റ ൊൈിഡ്-19 ൈൊക്സിന് ലഭിക്കുന്നത്? 

എന്.എച്.എസ്. ഓഫര് കെയ്യുന്ന ക ോവിഡ്-19 വോക്സിന് ഇുംഗ്ലണ്ടികലയുും, 
സ്ക ോട്ട്ലന്റികലയുും, കവയില്സികലയുും എലലോ മുതിര്ന്നവര്കുും, അവരുകെ 
 ുെികയറ്റ രദവി  ണകികലെുകോകത സൗജനയമോയി ലഭ്യമോ ുന്നതോണ്. 
ഇതില് കനോ റിക ോഴസ് െു രബ്ലിക് ഫണ്ട്സ് (എന്.ആര്.രി.എഫ്.) ആയ 
ആളു ളുും ഉള്കപ്പെുന്നു. എന്.എച്.എസ്. നിലവില് ക ോവിഡ്-19 വോക്സിന് 
ഓഫര് കെയ്യുന്നത് ക ോകറോണോവവറസില് നിന്നുള്ള അര െസോദ്ധ്യത 
ഏറ്റവുും  ൂെുതലുള്ള ആളു ള്കോണ്. 

വോക്സിനു ള് ഓഫര് കെയ്യകപ്പെുന്നത് െില ഫോര്മസി ളിലുും, ജി.രി.മോര് 
നെത്തുന്ന കലോകല് വോക്സികനഷന് കസന്ററു ളിലുും, വലിയ വോക്സികനഷന് 
കസന്ററു ളിലുമോണ്.  

എന്.എച്.എസ്. ആളു കള വോക്സികനറ്റ് കെയ്യുന്നത്, നിലവിലുള്ള കമേികല് 
അവസ്ഥ കളയുും, പ്രോയമോയവരില് നിന്ന് തുെങ്ങി കെറുപ്പകോര് വകരയുള്ള 
പ്രോയ പ്രൂപ്പു കളയുും പ്രധോനമോയി അെിസ്ഥോനകപ്പെുത്തിയിട്ടുള്ള പ് ിനികല് 
അര െസോദ്ധ്യതയുകെ പ് മത്തിലോണ്. ക ോവിഡ്-19ല് നിന്നുള്ള രുരുതരമോയ 
സങ്കീര്ണത ളുകെ  ോരയത്തില് െില ആളു ള് മറ്റുള്ളവകരകോള് 
 ൂെുതലോയ അര െസോദ്ധ്യതയിലോണുള്ളത്.  

അത് നല് കപ്പെുന്നത് ഇവര്കോണ്: 

• 55 വയസ്ുും അതിനു മു ളിലുും പ്രോയമുള്ളവര്  
• ക ോകറോണോവവറസില് നിന്നുള്ള ഉയര്ന്ന 
അര െസോദ്ധ്യതയിലുള്ള  ആളു ള് (ദീര്ഘ ോല ആകരോരയ 
അവസ്ഥ ളിലുള്ളവര്) 

• നിലവിലുള്ള കമേികല് പ്രശ്നങ്ങള് (സി.ഒ.രി.േി., ആസ്മ, ഹൃദയ 
പ്രശ്നങ്ങള്, വൃക കരോരും,  രള് കരോരും, പ്രകമഹും,  ൂെോകത മറ്റ് 

https://www.nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/people-at-higher-risk/whos-at-higher-risk-from-coronavirus/
https://www.nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/people-at-higher-risk/whos-at-higher-risk-from-coronavirus/
https://www.nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/people-at-higher-risk/whos-at-higher-risk-from-coronavirus/
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ദീര്ഘ ോല ആകരോരയ പ്രശ്നങ്ങളുും കരോകലയുള്ളത്) മൂലും 
ക ോകറോണോവവറസില് നിന്നുള്ള സങ്കീര്ണത ളുകെ ഉയര്ന്ന 
അര െസോദ്ധ്യതയിലുള്ള ആളു ള് 

• ക യര് കഹോമു ളില് തോമസികു യുും കജോലി കെയ്യു കയോ 
കെയ്യുന്ന ആളു ള് 

• ആകരോരയ സോമൂഹയ രരിെരണ ജീവനകോര് 
• രഠന വവ ലയങ്ങളുള്ള ആളു ള് 
• ക യകറഴ്സസ് അലവന്സിന് അര്ഹതയുള്ള ആളു ള്  

എലലോ മുതിര്ന്നവര്കുും ജൂവല അവസോനകത്തോകെ അവരുകെ വോക്സികന്റ 
ആദയ കേോസ് നല് ുന്നതിനോണ യു.ക . സര്കോര് ലക്ഷയമിട്ടിരികുന്നത്.  

ഇുംഗ്ലണ്ട്: പ്രോയും  ൂെുതലുള്ള മുതിര്ന്നവര്കുള്ള ക ോവിഡ്-19 വോക്സികനഷകന  ുറിച്ചുള്ള ഏറ്റവുും 

രുതിയ വിവരങ്ങള് വോയികു    

സ്ക ോട്ട്ലന്റ്: മുതിര്ന്നവര്കുള്ള ക ോവിഡ്-19 വോക്സികനഷകന  ുറിച്ചുള്ള ഏറ്റവുും രുതിയ 

വിവരങ്ങള് വോയികു   

കവയില്സ്: ക ോവിഡ്-19 വോക്സികനഷകന  ുറിച്ചുള്ള ഏറ്റവുും രുതിയ വിവരങ്ങള് വോയികു    

 

േിങ്ങള് ഇറേൈകെയും അര്ക്ഹേ റേടിയിട്ടികലെങ്കില്സ  

ബന്ധകപ്പെുന്നതിനോയി  ോത്തിരികു . വോക്സിന് ലഭ്ികുന്നതിനുള്ള 
നിങ്ങളുകെ ഊഴും എകപ്പോള് എത്തുകമന്ന് എന്.എച്.എസ്. നിങ്ങകള 
അറിയികുന്നതോണ്.  

ഇുംഗ്ലണ്ട്: ക ോവിഡ്-19 വോക്സിന് അര്ഹതകയയുും വോക്സിന് സവൈ കളയുും  ുറിച്ചുള്ള ഏറ്റവുും 

രുതിയ വിവരങ്ങള് വോയികു  

ൈൊക്സില്സ എലെൊൈര്ക്ക്കും അേുറയൊജ്യമൊറണൊ? 

നിങ്ങള് രര്ഭ്ിണിയോകണങ്കില് ക ോവിഡ്-19 വോക്സിന് നിങ്ങള്ക് 
സുരക്ഷിതമലല എന്നുള്ളതിന് കതളികവോന്നുമിലല. എന്നോല് രതിവ് രീതിയില് 
നിങ്ങള്കത് ഓഫര് കെയ്യകപ്പെോനോവുന്നതിനു മുമ്പ്  ൂെുതല് കതളിവ് 
ആവശ്യമോണ്.  

കജോയിന്റ്  മ്മിറ്റി ഓണ് വോക്സികനഷന് ആന്റ് ഇമ്മയൂവണകസഷന് നിങ്ങള് 
രര്ഭ്ിണിയോയിരികു യുും, അകതോകെോപ്പും: 

• നിങ്ങള് കജോലി കെയ്യുന്ന സ്ഥലത്തികന്റ  ോരണത്തോല് 
ക ോകറോണോവവറസ് ബോധികുന്നതിനുളള ഉയര്ന്ന 
അര െസോദ്ധ്യതയിലോണ് 

• ക ോകറോണോവവറസികന്റ രുരുതരമോയ സങ്കീര്ണത ളുകെ ഉയര്ന്ന 
അര െസോദ്ധ്യതയിലോകണന്ന് എന്ന് അര്ഥമോകുന്ന ഒരു ആകരോരയ 
അവസ്ഥയിലോണ് എങ്കില് വോക്സിന് എെുകുന്നത് നിങ്ങള് 
രരിരണികോവുന്നതോകണന്ന് ശ്ുരോര്ശ് കെയ്യുന്നതിനോയി അതികന്റ 
ഉരകദശ്ും അപ്കേറ്റ് കെയ്തിട്ടുണ്ട്. 

https://www.gov.uk/carers-allowance
https://www.gov.uk/government/publications/covid-19-vaccination-guide-for-older-adults
https://www.gov.uk/government/publications/covid-19-vaccination-guide-for-older-adults
https://www.gov.uk/government/publications/covid-19-vaccination-guide-for-older-adults
https://www.gov.uk/government/publications/covid-19-vaccination-guide-for-older-adults
http://www.healthscotland.com/documents/37397.aspx
http://www.healthscotland.com/documents/37397.aspx
http://www.healthscotland.com/documents/37397.aspx
https://sanctuary.gov.wales/covid-19
https://sanctuary.gov.wales/covid-19
https://www.gov.uk/government/publications/covid-19-vaccination-why-you-are-being-asked-to-wait
https://www.gov.uk/government/publications/covid-19-vaccination-why-you-are-being-asked-to-wait
https://www.gov.uk/government/publications/covid-19-vaccination-why-you-are-being-asked-to-wait
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വോക്സികനഷനു കശ്ഷും നിങ്ങള് രര്ഭ്ും ഒഴിവോകകണ്ട ആവശ്യമിലല. 
വോക്സിനു ളില് ജീവനുള്ള വവറസു കളോന്നുും അെങ്ങിയിട്ടിലല. അതിന് 
നിങ്ങള്കകോ നിങ്ങളുകെ  ുഞ്ഞികനോ ക ോവിഡ്-19 നല് ോനോവിലല. ക ോവിേ-19 
വോക്സിന്, പ്രതയുല്രോദനകത്ത ബോധികുകമന്നുള്ളതിന് കതളിവിലല.  

നിങ്ങള് മുലയൂട്ടു യോകണങ്കില് നിങ്ങള്ക് ക ോവിഡ്-19 വോക്സിന് 
എെുകോവുന്നതോണ്. നിങ്ങള് വോക്സികനഷന് എെുകുന്നതിനു മുമ്പ് ഒരു 
കഹല്ത്ത്ക യര് കപ്രോഫഷണലുമോയി സുംസോരികു .  ഇത് നിങ്ങള്കുള്ള 
പ്രകയോജനങ്ങളുും അര െസോദ്ധ്യത ളുും െര്ച്ച കെയ്യുന്നതോണ്.  

ഇുംഗ്ലണ്ട്: നിങ്ങള് രര്ഭ്ിണിയോകണങ്കില്, രര്ഭ്ിണി ആകയകോകമങ്കില് അകലലങ്കില് 

മുലയൂട്ടു യോകണങ്കില് ഏറ്റവുും രുതിയ ക ോവിഡ്-19 വോക്സിന് ഉരകദശ്ും വോയികു  

സ്ക ോട്ട്ലന്റ്: നിങ്ങള് രര്ഭ്ിണിയോകണങ്കില്, രര്ഭ്ിണി ആകയകോകമങ്കില് അകലലങ്കില് 

മുലയൂട്ടു യോകണങ്കില് ഏറ്റവുും രുതിയ ക ോവിഡ്-19 വോക്സിന് ഉരകദശ്ും വോയികു   

കവയില്സ്: നിങ്ങള് രര്ഭ്ിണിയോകണങ്കില്, രര്ഭ്ിണി ആകയകോകമങ്കില് അകലലങ്കില് 

മുലയൂട്ടു യോകണങ്കില് ഏറ്റവുും രുതിയ ക ോവിഡ്-19 വോക്സിന് ഉരകദശ്ും വോയികു   

ഇകത വോക്സികന്റ ഒരു മുന് കേോസികനോട് അകലലങ്കില് വോക്സിനികല 
ഏകതങ്കിലുും കെരുവ കയോട് നിങ്ങള്ക് എകപ്പോകഴങ്കിലുും രുരുതരമോയ ഒരു 
അലര്ജിക് പ്രതിപ്രവര്ത്തനും (അനോഫിലോക്സിസ് ഉള്കപ്പകെയുള്ളത്) 
ഉണ്ടോയിട്ടുകണ്ടങ്കില് നിങ്ങള് ക ോവിഡ്-19 വോക്സിന് എെുകോന് രോെിലല. 

ഇമ്മയൂകണോസപ്രഷനുും എച്.ഐ.വി. അണുബോധയുും ഉള്ള ആളു ള്ക് 
(സി.േി.4  ൗണ്ട് എപ്തയോകണങ്കിലുും) വോക്സിന് നല് ോന് രോെിലല.  

ബ്ലഡ് കലോട്ടിുംഗ് അകലലങ്കില് രക്തപ്സോവ പ് മകകെു ളുള്ള ആളു ള്ക് 
വോക്സിന് സവീ രികോവുന്നതോണ്, എന്നോല് െി ിത്സോ കവളയില് ശ്രിയോയ 
സമയത്തോണ് അത് നല് ുന്നകതന്ന് ഉറപ്പോകുന്നതിനോയി അവരുകെ രരിെരണ 
ദോതോവികന  ണ്ള്ട്ട് കെകയ്യണ്ടത് ആവശ്യമോണ്. 

 

റ ൊൈിഡ്-19 ൈൊക്സിന് എങ്ങകേയൊണ് േല് ുന്നത് 

ക ോവിഡ്-19 വോക്സിനു കളലലോും നിങ്ങളുകെ കമല്വകയില് ഒരു 
 ുത്തിവയ്രോയോണ് നല് ുന്നത്. അവ രണ്ടു കേോസു ളോയോണ് നല് ുന്നത്. ആദയ 
കേോസ് എെുത്ത കശ്ഷും മൂന്ന് മുതല് 12 ആഴ്സച്ച ള്കു കശ്ഷും നിങ്ങള്ക് 
രണ്ടോമകത്ത കേോസ് ലഭ്ികുന്നതോണ്. 

നിങ്ങളുകെ ആദയ വോക്സിന് ലഭ്ിച്ചതിനു കശ്ഷും വോക്സിന് വിശ്ദോുംശ്ങ്ങള് 
കരഖകപ്പെുത്തിയ ഒരു കെറിയ  ോര്ഡ് നിങ്ങള്ക് ലഭ്ികുന്നതോണ്. നിങ്ങള് 
ഈ  ോര്ഡ് ഭ്പ്ദമോയി സൂക്ഷികകണ്ടതോണ്. നിങ്ങള് നിങ്ങളുകെ രണ്ടോമകത്ത 
വോക്സിന് കേോസ് വയതയസ്തമോയ ഒരു ക പ്രത്തിലോണ് എെുകകണ്ടകതങ്കില്, -
നിങ്ങള്ക് ശ്രിയോയ തരും വോക്സിനോണ് ലഭ്ികുന്നകതന്ന് ഈ  ോര്ഡ് ഉറപ്പ് 
വരുത്തുന്നതോണ്.  

https://www.gov.uk/government/publications/covid-19-vaccination-women-of-childbearing-age-currently-pregnant-planning-a-pregnancy-or-breastfeeding
https://www.gov.uk/government/publications/covid-19-vaccination-women-of-childbearing-age-currently-pregnant-planning-a-pregnancy-or-breastfeeding
https://www.gov.uk/government/publications/covid-19-vaccination-women-of-childbearing-age-currently-pregnant-planning-a-pregnancy-or-breastfeeding
http://www.healthscotland.com/documents/37392.aspx
http://www.healthscotland.com/documents/37392.aspx
http://www.healthscotland.com/documents/37392.aspx
https://sanctuary.gov.wales/covid-19
https://sanctuary.gov.wales/covid-19
https://sanctuary.gov.wales/covid-19
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എങ്ങകേയൊണ് റ ൊൈിഡ്-19 ൈൊക്സിന് എടുറക്കണ്ടത്  

എന്.എച്.എസ്. ഓഫര് കെയ്യുന്ന ക ോവിഡ്-19 വോക്സിനു ള് യു.ക .യിലുള്ള 
എലലോ മുതിര്ന്നവര്കുും, അവരുകെ  ുെികയറ്റ രദവി രരിരണികോകത തകന്ന 
സൗജയമോയി ലഭ്ികുന്നതോണ്.  

നിങ്ങള് ഒരു ജനറല് പ്രോക്െീഷണറുകെ (ജി.രി.) രകല് കറജിസ്റ്റര് 
കെയ്തിട്ടുകണ്ടങ്കില് വോക്സിന് ലഭ്ികുന്നത്  ൂെുതല് എളുപ്പമോണ്. ഇത് 
നിങ്ങള്കകോരു എന്.എച്.എസ്. നമ്പറുകണ്ടന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തു യുും നിങ്ങള് 
അര്ഹത കനെുകമ്പോള് ഒരു വോക്സികനഷന് അകപ്പോയിന്കമന്റിനോയി ബുക് 
കെയ്യോനോവുന്നതുമോണ് (നിങ്ങളുകെ പ്രോയും അകലലങ്കില് ലിനികല് അവസഥ 
അെിസ്ഥോനകപ്പെുത്തി) ഒരു ജി.രി.യുകെ രകല് കറജിസ്റ്റര് കെയ്യു  
എന്നതികന്റ അര്ഥും നിങ്ങള്ക് മറ്റ് ആകരോരയ, രരിെരണ കസവനങ്ങളുും 
പ്രോരയമോകോനോവുും എന്നോണ്. 

ഒരു ജി.രി. ഒരു  ുെുുംബ കമേികല് കേോക്െറോണ്. ഇുംഗ്ലണ്ടിലുും, 
സ്ക ോട്ട്ലന്റിലുും, കവയില്സിലുും, എലലോവര്കുും ഒരു ജി.രി.യുകെ രകല് 
കറജിസ്റ്റര് കെയ്യോനുും,  ുെികയറ്റ രദവി എന്തുതകന്നയോയോലുും സൗജനയമോയി 
പ്രോഥമി  രരിെരണ കസവനങ്ങള് സവീ രികോനുും ആവുന്നതോണ്.    

നിങ്ങള് നിലവില് ഒരു ജി.രി.യുകെ രകല് കറജിസ്റ്റര് കെയ്തിട്ടികലലങ്കില്, 
നിങ്ങള് ഇകതവകരയുും വോക്സിന് അര്ഹത കനെിയിട്ടികലലങ്കില് കരോലുും, 
നിങ്ങള്ക് ഇകപ്പോള് കറജിസ്റ്റര് കെയ്യോവുന്നതോണ്. ഇുംഗ്ലണ്ടിനുും, 
സ്ക ോട്ട്ലന്റിനുും, കവയില്സിനുമുള്ള എന്.എച്.എസ്. കവബ്വസറ്റ് 
ഉരകയോരിച്ച് നിങ്ങള്ക് നിങ്ങള് തോമസികുന്ന സ്ഥലത്തിനെുത്തുള്ള ഒരു 
ജി.രി.കയ നിങ്ങള്ക്  കണ്ടത്തോനോവുും, അകലലങ്കില് നിങ്ങള്ക് നിങ്ങളുകെ 
കലോകല് ജി.രി.കയ കെലികഫോണ് കെയ്ത് ഒരു കരോരിയോയി കറജിസ്റ്റര് 
കെയ്യണകമന്ന് ആവശ്യകപ്പെു യുും കെയ്യോും.   

ജി.രി. സര്ജറി ള്ക് അവരുകെ കലോകല് ഏരയയില് തോമസികുന്ന 
ആളു കള മോപ്തകമ കറജിസ്റ്റര് കെയ്യോനോവൂ. നിങ്ങള് ജി.രി. സര്ജറിയുകെ 
അതിര്ത്തിക് രുറത്തോണ് തോമസികുന്നകതങ്കില് നിങ്ങള് 
തോമസികുന്നതികനോട്  ൂെുതല് അെുത്തുള്ള മകറ്റോരു ജി.രി.കയ നിങ്ങള് 
 കണ്ടകത്തണ്ടത് ആവശ്യമോണ്.  

ഒരു ജി.രി.യുകെ രകല് കറജിസ്റ്റര് കെയ്യുന്നതിന് നിങ്ങള് ഒരു കഫോും 
രൂരിപ്പികകണ്ടത് ആവശ്യമോണ്. നിങ്ങള്ക് ഓണ്വലനോയി കറജിസ്റ്റര് 
കെയ്യോനോവുകമോ എന്ന്  ോണുന്നതിന് നിങ്ങള്ക് ജി.രി. സര്ജറി 
കവബ്വസറ്റ് രരികശ്ോധികോവുന്നതോണ്. ഒരു സ്ഥിരും കരോരിയോയി കറജിസ്റ്റര് 
കെയ്യോന് (ഒരു തോല്കോലി  കരോരിയോയിട്ടലല) നിങ്ങള് 
ആവശ്യകപ്പകെണ്ടതോണ്. കഫോും രൂരിപ്പികുന്നതിന് സഹോയും 
ആവശ്യമോകണങ്കില് നിങ്ങള്ക് ജി.രി. സര്ജറികയോട് അത് 
ആവശ്യകപ്പെോവുന്നതോണ്.  

https://www.england.nhs.uk/publication/primary-medical-care-policy-and-guidance-manual-pgm/
https://www.sehd.scot.nhs.uk/pca/PCA2018(M)10.pdf
https://www.bma.org.uk/media/1838/bma-refugee-and-asylum-seeker-health-resource-june-19.pdf
https://www.nhs.uk/service-search/find-a-gp
https://www.nhsinform.scot/care-support-and-rights/nhs-services/doctors/registering-with-a-gp-practice
https://111.wales.nhs.uk/LocalServices/Default.aspx?s=GPSurgeries
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ഒെു ജ്ി.പി.യുകട പക്കല്സ കറജ്ിസ്റ്റര്ക് കെയ്യുന്നേിന് എേിക്ക് ഏകേങ്കിലും 
പ്പമൊണങ്ങള് ആൈശ്യമൊറണൊ?  

െില സര്ജറി ള് കറജിസ്റ്റര് കെയ്യുന്നതിനോയി കമല്വിലോസും കതളിയികുന്ന 
കരഖ, തിരിച്ചറിയല് കരഖ അകലലങ്കില്  ുെികയറ്റ രദവിയുകെ കതളിവ് 
എന്നിവ കരോകലയുള്ള പ്രമോണങ്ങള് അകലലങ്കില് ഒരു എന്.എച്.എസ്. നമ്പര് 
ആവശ്യകപ്പകട്ടകോും, എന്നോല് നിങ്ങള്കവ നല് ോനോവികലലങ്കില് അവര്ക് 
നിങ്ങകള കറജിസ്റ്റര് കെയ്യുന്നത് നിരസികോനോവിലല.  

നിങ്ങള്ക് ഈ പ്രമോണങ്ങള് നല് ോനോവികലലങ്കില്, നിങ്ങള്ക് ഈ 
പ്രമോണങ്ങള് ഇലല എന്നുും എന്നോല് പ്രോക്െീസ് അതിര്ത്തികുള്ളിലോണ് 
നിങ്ങള് തോമസികുന്നകതന്നുും ജി.രി.യുകെ രകല് ഒരു കരോരിയോയി 
കറജിസ്റ്റര് കെയ്യോന് ആപ്രഹികുന്നു എന്നുും നിങ്ങള് രറകയണ്ടതോണ്.   

ജി.രി.യുകെ രകല് കറജിസ്റ്റര് കെയ്യുന്ന കവളയില് നിങ്ങള് പ്രശ്നങ്ങള് കനരിെു യോകണങ്കില്, 

െുവകെരറയുന്ന കപ്സോതസ്ു ള്ക് നിങ്ങകള സഹോയികോനോകയകുും. നിങ്ങള് ഓണ്വലനില് 

കറജിസ്റ്റര് കെയ്യു യുും നിങ്ങകളോട് പ്രമോണങ്ങള് ആവശ്യകപ്പെു യുമോകണങ്കില്, നിങ്ങള്ക് 
ഇകമയില് മുകഖന ജി.രി. സര്ജറിക് വിഭ്വങ്ങള് അയച്ചുക ോെുകോവുന്നതോണ്: 

• എന്.എച്.എസ്. ഇുംഗ്ലണ്ട്  പ്രമോണങ്ങളിലലോത്ത ആളു കള ഇുംഗ്ലണ്ടില് ഒരു ജി.രി.യുകെ 
രകല് കറജിസ്റ്റര് കെയ്യുന്നതിന് മഞ്ഞ  ോര്േു ള് നിര്മ്മിച്ചിട്ടുണ്ട്. കറജിസ്റ്റര് 

കെയ്യുന്നതിനോയി ജി.രി. റിസപ്ഷകന്റ രകകലക് കരോ ുകമ്പോള് നിങ്ങള്  ോര്ഡ് 

 ോണികണും. നിങ്ങള്ക് കലോകല് െോരിറ്റി ള്, ഫുഡ്ബോങ്കു ള്, നിങ്ങളുകെ കലോകല് 

കഹല്ത്തവോച്ച് എന്നിവെങ്ങളില് നിന്ന് അകലലങ്കില് കേോക്കെഴ്സസ് ഓഫ് ദ കവള്േില് നിന്ന് ഒരു 
മഞ്ഞ  ോര്ഡ് ലഭ്ികുന്നതോണ്. 

• സ്ക ോട്ടിഷ് സര്കോര് സ്ക ോട്ട്ലന്റിലുള്ള ജി.രി.മോര്കോയി ഈ മോര്ഗനിര്കദശ്ും 
രുറകപ്പെുവിച്ചിട്ടുണ്ട്: "ഒരു ജി.രി.യുകെ രകല് കറജിസ്റ്റര് കെയ്യുന്നതിന് പ്രമോണങ്ങള് ഒന്നുും 
ആവശ്യമിലല. തിരിച്ചറിയല് കരഖകയോ കമല്വിലോസും കതളിയികുന്ന കരഖകയോ 
സമര്പ്പികോന് ഒരു കരോരിക്  ഴിയോത്തത് ആ കരോരിയുകെ കറജിസ്കപ്െഷന് 

നിരസികുന്നതിന് അകലലങ്കില് വവ ിപ്പികുന്നതിനുള്ള മതിയോയ  ോരണങ്ങളോയി 
രരിരണികുന്നിലല." 

• ഇുംഗ്ലണ്ടികലയുും, സ്ക ോകട്ട്ലന്റികലയുും കവയില്സികലയുും കനോര്കതണ് 

അയര്ലണ്ടികലയുും കേോക്െര്മോര്കോയി രുറത്തിറകിയ പ്ബിട്ടീഷ് കമേികല് 

അകസോസികയഷന് മോര്ഗനിര്കദശ്ും ഇങ്ങകന പ്രസ്തോവികുന്നു: "ഒരു കരോരിക് തിരിച്ചറിയല് 

പ്രമോണങ്ങള് പ്രദോനും കെയ്യോന്  ഴിയുന്നികലലങ്കില്, അത് അവകര കറജിസ്റ്റര് കെയ്യോന് 

വിസമ്മതികുന്നതിനുള്ള മതിയോയ  ോരണമോ ുന്നതലല." 

ഒരു ജി.രി. പ്രോക്െീസ് നിങ്ങകള കറജിസ്റ്റര് കെയ്യോന് വിസമ്മതികുന്നു എങ്കില്, ഇുംഗ്ലണ്ടികല 

കരോരി ള്ക് 0300 311 2233 എന്ന നമ്പറില് വിളികോവുന്നതോണ്. സ്ക ോട്ട്ലന്റിലുും 
കവയില്സിലുമുള്ള  കരോരി ള്ക് നിങ്ങളുകെ പ്രോകദശ്ി  കഹല്ത്ത് കബോര്േികന 

ബന്ധകപ്പെോവുന്നതോണ്. ഒരു ജി.രി.യുകെ രകല് കറജിസ്റ്റര് കെയ്യുന്നതില് സഹോയികുന്നതിനോയി 
കരോരി ള്ക് 0808 1647 686 എന്ന നമ്പറില് (സൗജനയ കഫോണ് നമ്പര്) കേോക്കെഴ്സസ് ഓഫ് ദ 

കവള്േുമോയുും ബന്ധകപ്പെോവുന്നതോണ്. 

േിങ്ങള്ക്ക് ഭൈേെഹിേേൊകണങ്കില്സ 

നിങ്ങള്ക് ഒരു സ്ഥിരും കമല്വിലോസമികലലങ്കില് നിങ്ങള് ഒരു ജി.രി.യുകെ 
രകല് കറജിസ്റ്റര് കെയ്യോവുന്നതോണ്. നിങ്ങള്ക് ഒരു സ്ഥിരും 
കമല്വിലോസമികലലന്നുും എന്നോല് നിങ്ങള് കലോകല് ഏരയയിലോണ് 
തോമസികുന്നകതന്നുും ഒരു കരോരിയോയി കറജിസ്റ്റര് കെയ്യോന് ആപ്രഹികുന്നു 
എന്നുും ജി.രി. പ്രോക്െീസികനോട് നിങ്ങള് വിശ്ദീ രികണും. നിങ്ങള്ക് ഒരു 

https://www.doctorsoftheworld.org.uk/gp-access-cards/
https://www.doctorsoftheworld.org.uk/gp-access-cards/
https://www.doctorsoftheworld.org.uk/gp-access-cards/
https://www.sehd.scot.nhs.uk/pca/PCA2018(M)10.pdf
https://www.bma.org.uk/advice-and-support/ethics/refugees-overseas-visitors-and-vulnerable-migrants/refugee-and-asylum-seeker-patient-health-toolkit/overcoming-barriers-to-refugees-and-asylum-seekers-accessing-care
https://www.bma.org.uk/advice-and-support/ethics/refugees-overseas-visitors-and-vulnerable-migrants/refugee-and-asylum-seeker-patient-health-toolkit/overcoming-barriers-to-refugees-and-asylum-seekers-accessing-care
https://www.bma.org.uk/advice-and-support/ethics/refugees-overseas-visitors-and-vulnerable-migrants/refugee-and-asylum-seeker-patient-health-toolkit/overcoming-barriers-to-refugees-and-asylum-seekers-accessing-care
https://www.scot.nhs.uk/organisations/
https://gov.wales/nhs-wales-health-boards-and-trusts#:~:text=Contents-,Overview,Taf%20Morgannwg%20University%20Health%20Board


7 
 

സുഹൃത്തികന്റകയോ അകലലങ്കില് ഒരു കേ കസന്ററികന്റകയോ ആകയകോവുന്ന 
ഒരു തോല്കോലി  കമല്വിലോസും ഉരകയോരികോവുന്നതോണ്, അകലലങ്കില് 
പ്രോക്െീസിന് ഒരു കമല്വിലോസും ഇലലോകത തകന്ന നിങ്ങകള കറജിസ്റ്റര് 
കെയ്യോവുന്നതോണ്.  

ജി.രി.യ്ക് നിങ്ങകള ബന്ധകപ്പകെണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോവു യോകണങ്കില് 
(ഉദോഹരണത്തിന്, രരികശ്ോധനോ ഫലങ്ങളുമോയി) അവര്ക് അതിനുള്ള 
മോര്ഗമുണ്ടോയിരികുന്നതോകണന്ന് നിങ്ങള് ഉറപ്പുവരുകത്തണ്ടതോണ്. 

േിങ്ങള് അഭയം റേടുന്നൈര്ക്ക്കൊയുള്ള ഒെു േൊമസസ്ഥലത്തൊണ് 
േൊമസിക്കുന്നകേങ്കില്സ   

നിങ്ങള് ഒരു കഹോും ഓഫീസ് അകകോകമോകേഷന് അകലലങ്കില് ഒരു കഹോട്ടല് 
കരോകലയുള്ള  ണ്ടിന്ജന്സി അകകോകമോകേഷനില് തോമസികുന്ന അഭ്യും 
കതെുന്നതോയ ഒരു വയക്തി ആകണങ്കില്, നിങ്ങള് ഒരു ജി.രി.യുകെ രകല് 
കറജിസ്റ്റര് കെയ്യുകമ്പോള് നിങ്ങള് ഈ അകകോകമോകേഷകന്റ കമല്വിലോസും 
ഉരകയോരികു യുും കഹോും ഓഫീസ് പ്രദോനും കെയ്തിരികുന്ന അവസലും 
അകകോകമോകേഷനില് ആയിരികുന്നതിനോല് നിങ്ങള് കമല്വിലോസും 
കതളിയികുന്ന പ്രമോണങ്ങകളോന്നുമിലല എന്ന് രറയു യുും കെയ്യണും. ഒരു 
ജി.രി. നിങ്ങകള കറജിസ്റ്റര് കെയ്യോന് വിസമ്മതികുന്നു എങ്കില്, നിങ്ങള് 
നിങ്ങളുകെ അകകോകമോകേഷന് കപ്രോവവേകറോട് അകലലങ്കില് 0808 8010 503 
എന്ന നമ്പറില് (സൗജനയ കഫോണ് നമ്പര്) വമപ്രന്റ് കഹല്രുമോയി 
സുംസോരികകണ്ടതോണ്.  

കഹോും ഓഫീസ് നിങ്ങകള ഒരു രുതിയ തോമസസ്ഥലകത്തക് മോറ്റുന്നതോയി 
നിങ്ങള്  കണ്ടത്തു യോകണങ്കില്, നിങ്ങള് തോമസസ്ഥലും മോറുന്നത് വകര 
ക ോവിഡ്-19 വോക്സിന് എെുകുന്നത് നിങ്ങള് വവ ികോന് രോെിലല.  
നിങ്ങള്ക് നിങ്ങളുകെ രുതിയ തോസമസ്ഥലത്തിന് സമീരത്തുള്ള ഒരു 
വോക്സികനഷന് കസന്ററില് നിന്ന് നിങ്ങളുകെ വോക്സികന്റ രണ്ടോമകത്ത കേോസ് 
സവീ രികോനോവുും.  

നിങ്ങളുകെ ആദയ വോസ് ികനഷന് അകപ്പോയിന്കമന്റികന്റ സമയത്ത് നിങ്ങള്ക് 
നല് ിയ കെറിയ  ോര്ഡ് നിങ്ങള് സൂക്ഷികകണ്ടതുും, നിങ്ങള്ക് ശ്രിയോയ 
വോക്സിനോണ് ലഭ്ികുന്നകതന്ന് വോക്സികനഷന് കസന്ററിന് 
ഉറപ്പോകോനോവുന്നതിനോയി അത് നിങ്ങളുകെ രണ്ടോമകത്ത 
അകപ്പോയിന്കമന്റികലക് ക ോണ്ടുകരോക ണ്ടതുമോണ്.  

ഒെു ൈൊക്സിറേഷന് അറപൊയിന്കമന്റ് ബുക്ക് കെയ്യുന്നത് 

ഇുംഗ്ലണ്ട് 

െുവകെരറയുന്ന ഏകതങ്കിലുും ബോധ മോകണങ്കില് നിങ്ങള്ക്  വോക്സികനഷന് 
അകപ്പോയിന്കമന്റു ള് ബുക് കെയ്യോവുന്നതോണ്:  

• നിങ്ങള്ക് 55 വയസ്ിനു മു ളില് പ്രോയമോയി 
• നിങ്ങള്  ക ോകറോണോവവറസില് നിന്നുള്ള ഒരു ഉയര്ന്ന 
അര െസോദ്ധ്യതയിലോണ് (ദീര്ഘ ോല അകരോരയ 
അവസ്ഥ കളോകെയുള്ളവര്) 

https://www.nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/people-at-higher-risk/whos-at-higher-risk-from-coronavirus/
https://www.nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/people-at-higher-risk/whos-at-higher-risk-from-coronavirus/
https://www.nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/people-at-higher-risk/whos-at-higher-risk-from-coronavirus/
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• നിങ്ങള് നിലവിലുള്ള കമേികല് പ്രശ്നങ്ങള് (സി.ഒ.രി.േി., ആസ്മ, 
ഹൃദയ പ്രശ്നങ്ങള്, വൃക കരോരും,  രള് കരോരും, പ്രകമഹും,  ൂെോകത 
മറ്റ് ദീര്ഘ ോല ആകരോരയ പ്രശ്നങ്ങളുും കരോകലയുള്ളത്) മൂലും 
ക ോകറോണോവവറസില് നിന്നുള്ള സങ്കീര്ണത ളുകെ ഉയര്ന്ന 
അര െസോദ്ധ്യതയിലോണ് 

• നിങ്ങള് അര്ഹതയുള്ള ഒരു മുന്നിര ആകരോരയ 
പ്രവര്ത്ത നോ(യോ)ണ്  

• നിങ്ങള് അര്ഹതയുള്ള ഒരു മുന്നിര സോമൂഹയ രരിെരണ 
പ്രവര്ത്ത നോ(യോ)ണ് 

• നിങ്ങള്ക് രഠന വവ ലയമുണ്ട്  
• നിങ്ങള്ക്  ക യകറഴ്സസ് അലവന്സിന് അര്ഹതയുണ്ട്  

നിങ്ങള്ക് ഒരു വലിയ വോക്സികനഷന് ക പ്രത്തില് അകലലങ്കില് ക ോവിഡ്-19 
വോക്സികനഷനു ള് പ്രദോനും കെയ്യുന്ന ഒരു ഫോര്മസിയില് 
അകപ്പോയിന്കമന്റു ള് ബുക് കെയ്യോനോവുും. നിങ്ങള് എന്.എച്.എസ്. 
നിങ്ങകള ബന്ധകപ്പെുന്നതിന്  ോത്തു നില്കകണ്ട ആവശ്യമിലല. 

നിങ്ങള്ക് നിങ്ങളുകെ ക ോവിഡ്-19 വോക്സികനഷന് അകപ്പോയിന്കമന്റ് 
ഓണ്വലനോയി ബുക് കെയ്യോവുന്നതോണ്.  

സ്ക ോട്ട്ലന്റ്  

നിങ്ങള്ക് നിങ്ങളുകെ അകപ്പോയിന്കമന്റ് വിശ്ദോുംശ്ങ്ങകളോെു  ൂകെയുള്ള ഒരു 
ക്ഷണകത്ത് അകലലങ്കില് കഫോണ് ക ോള് ലഭ്ികുന്നതോണ്. നിങ്ങള് 
അകപ്പോയിന്കമന്റിന് ഹോജരോ ോന് കരോ ു യോകണങ്കില്, നിങ്ങള് 
അകപ്പോയിന്കമന്റിന് കരോ ു യോകണന്ന് സ്ഥിരീ രികുന്നതിനോയി നിങ്ങള് 
ഒന്നുും കെകയ്യണ്ടതിലല. നിങ്ങള്ക് നിങ്ങളുകെ അകപ്പോയിന്കമന്റിന് 
ഹോജരോ ോന് സോധികികലലങ്കില്, നിങ്ങളുകെ അകപ്പോയിന്കമന്റ് 
മറ്റോര്കകങ്കിലുും ക ോെുകോന് സോധികുന്നതിനോയി നിങ്ങള്ക്  നിങ്ങളുകെ 
അകപ്പോയിന്കമന്റ് റീകഷേയൂള് കെയ്യോും അകലലങ്കില് റദ്ദോകോും   

കവയില്സ് 

വോക്സിന് ലഭ്ികുന്നതിനുള്ള നിങ്ങളുകെ ഊഴും എത്തുകമ്പോള് എന്.എച്.എസ്. 
നിങ്ങകള ബന്ധകപ്പെുന്നതോണ്. നിങ്ങകള ഒന്നു ില് കെലികഫോണിലൂകെ 
അകലലങ്കില്  ത്തിലൂകെ ബന്ധകപ്പകട്ടകോവുന്നതോണ്. 

ഞൊന് ൈൊക്സിന് സവീ െിക്കു യൊകണങ്കില്സ എകന്ന റഹൊം ഓഫീസിന് 
റിറപൊര്ക്ട്ട് കെയ്യുറമൊ? 

 ുെികയറ്റ രദവി രരിണരികോകത തകന്ന എലലോവര്കുും സൗജനയമോയ ഒരു 
എന്.എച്.എസ്. കസവനും നിങ്ങള് പ്രോരയമോകുകമ്പോള് നിങ്ങളുകെ 
വിവരങ്ങള് കഹോും ഓഫീസ് ഇമികപ്രഷന് േിരോര്ട്ട്കമന്റുമോയി 
രങ്കുവയ്കുന്നതലല. ഇതില് ജി.രി. കസവനങ്ങള്, ക ോവിഡ്-19 രരികശ്ോധന, 
െി ിത്സ, വോക്സികനഷന് കസവനങ്ങള് എന്നിവ ഉള്കപ്പെുന്നതോണ്. 

https://www.gov.uk/carers-allowance
https://www.nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/coronavirus-vaccination/book-coronavirus-vaccination/
https://www.nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/coronavirus-vaccination/book-coronavirus-vaccination/
https://www.nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/coronavirus-vaccination/book-coronavirus-vaccination/
https://www.nhsinform.scot/covid-19-vaccine/invitations-and-appointments/rearrange-or-opt-out-of-your-coronavirus-vaccination-appointment
https://www.nhsinform.scot/covid-19-vaccine/invitations-and-appointments/rearrange-or-opt-out-of-your-coronavirus-vaccination-appointment
https://www.nhsinform.scot/covid-19-vaccine/invitations-and-appointments/rearrange-or-opt-out-of-your-coronavirus-vaccination-appointment
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ഒരു ജി.രി.യുകെ രകല് കറജിസ്റ്റര് കെയ്യുകമ്പോള് അകലലങ്കില് ഒരു ക ോവിഡ്-
19 വോക്സികനഷനോയി ബുക് കെയ്യുകമ്പോള് നിങ്ങളുകെ  ുെികയറ്റ രദവി 
കതളിയികോന് നിങ്ങകളോട് ആവശ്യകപ്പെോനോവിലല.  

ക ോകറോണോവവറസിനുള്ള രരികശ്ോധന, െി ിത്സ അകലലങ്കില് 
വോക്സികനഷനുമോയി ബന്ധമിലലോത്ത െില എന്.എച്.എസ് ആശ്ുരപ്തി ളുും 
 മ്മയൂണിറ്റി സര്വീസു ളുും സ്ഥിരമോയ  ുെികയറ്റ രദവിയിലലോത്ത 
ആളു ള്ക് സൗജനയമലല. കരര്, കമല്വിലോസും, ജനനത്തീയതി 
എന്നിങ്ങകനയുള്ള നിങ്ങള  ുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങള് ഈ കസവനങ്ങള് കഹോും 
ഓഫീസ് ഇമികപ്രഷന് േിരോര്ട്ട്കമന്റുമോയി രങ്കുവകച്ചകോും. ഇത് നിങ്ങളുകെ 
നിലവിലുള്ള  ുെികയറ്റ രദവി അകലലങ്കില് രണമെച്ചിട്ടിലലോത്ത 
അകരോരയരരിെരണ െോര്ജു ള് റികപ്പോര്ട്ട് കെയ്യുന്നതിനോണ്. നിങ്ങുകെ 
ആകരോരയകത്ത  ുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങള് രങ്കുവയ്കുന്നതലല.  

വയക്തി ള്ക് അകലലങ്കില് കരോതുജനത്തിന് സുരക്ഷോ ആശ്ങ്ക ളുളള 
സോഹെരയങ്ങളില്, കരോരിയുകെ വിവരങ്ങള് കരോലീസ്, ക ോെതി ള്, 
സര്കോര് വ ുപ്പു ള് എന്നിവയുമോയി രങ്കുവയ്കോന് എന്.എച്.എസ്. 
കസവനങ്ങകളോട് ആവശ്യകപ്പകട്ടകോും. 

 

റ ൊൈിഡ്-19 ൈൊക്സിേു ള് എപ്േമൊപ്േം സുെക്ഷിേൊണ്? 

യു.ക .യില് ഉരകയോരത്തിനോയി അുംരീ രികകപ്പട്ടിട്ടുള്ള വോക്സിനു ള് 
സവതപ്ന്ത കമേിസിന്സ് ആന്റ് കഹല്ത്ത്ക യര് കപ്രോേക്സ് കറരുകലറ്ററി 
അകതോറിറ്റി (എും.എച്.ആര്.എ.) നിഷ് ര്ഷിച്ചിട്ടുള്ള സുരക്ഷോ, രുണനിലവോര, 
ഫലദോയ കശ്ഷി എന്നിവയുകെ  ര്ശ്നമോയ മോനദണ്ഡങ്ങള് രോലിച്ചിട്ടുണ്ട്.  

അുംരീ രികകപ്പട്ടിട്ടുള്ള ഏത് ക ോകറോണോവവറസ് വോക്സിനുും, മകറ്റലലോ 
വലസന്സ്ഡ് മരുന്നു ളുും  െന്നുകരോക ണ്ടതോയ എലലോ ലിനികല് 
രരീക്ഷണരഠനങ്ങളിലൂകെയുും സുരക്ഷോ രരികശ്ോധന ളിലൂകെയുും 
 െന്നുകരോക ണ്ടതോണ്. എും.എച്.ആര്.എ. അന്തോരോപ്ര സുരക്ഷോ 
നിലവോരങ്ങള് രോലികുന്നതോണ്. 

എലലോ വോക്സിനു ളുും കലോ കത്തമ്പോെുമോയി 15,000 മുതല് 50,000 വകര 
ആളു ളില് രരികശ്ോധികകപ്പട്ടിട്ടുണ്ട്. അവ രുരുഷന്മോരിലുും സ്പ്തീ ളിലുും, 
വയതയസ്ത വുംശ്ീയ രശ്ചോത്തലങ്ങളില് നിന്നുള്ള ആളു ളിലുും, 18നുും 84നുും 
ഇെയിലുള്ള എലലോ പ്രോയത്തിലുള്ളവരിലുും രരികശ്ോധിച്ചിട്ടുണ്ട്. അണുബോധ 
അകലലങ്കില് വവറസികന മറ്റുള്ളവരികലക് രെര്ത്തുന്നത് തെയുന്നതില് 
അവ എപ്തകത്തോളും ഫലപ്രദമോണ് എന്ന്  ോണുന്നതിനോയുും  ുട്ടി ള്കോയി 
അവയുകെ ഉരകയോരും വിരുലകപ്പെുത്തുന്നതിനുമോയി  വോക്സിന് കറോള് 
ഔട്ടികന്റ കവളയില് കരോലുും രഠനങ്ങള് തുെരുന്നതോണ്. 

https://www.doctorsoftheworld.org.uk/infographics-migrants-right-to-healthcare/
https://www.doctorsoftheworld.org.uk/infographics-migrants-right-to-healthcare/
https://www.doctorsoftheworld.org.uk/infographics-migrants-right-to-healthcare/
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ഇകതവകര ദശ്ലക്ഷകണകി ആളു ള്ക് ക ോവിഡ്-19 വോക്സിന് 
നല് ികഴിഞ്ഞിരികുന്നു, അലര്ജിക് പ്രതിപ്രവര്ത്തനും കരോകലയുള്ള 
രുരുതരമോയ രോര്ശ്വഫലങ്ങകള  ുറിച്ചുള്ള റികപ്പോര്ട്ടു ള് വളകര 
അരൂര്വമോയിരുന്നു. ദീര്ഘ ോല സങ്കീര്ണത ള് ഒന്നുും റികപ്പോര്ട്ട് 
കെയ്യകപ്പട്ടിട്ടിലല. 

യു.ക .യില് അുംരീ രികകപ്പട്ട വോക്സിനു കള  ുറിച്ച്  ൂെുതല് മനസ്ിലോകുന്നതിന്,  ോണു : 

• GOV.UK: ക ോവിഡ്-19നോയി എും.എച്.ആര്.എ. അുംരീ രിച്ച വഫസര്/ബകയോഎന്കെക് 

വോക്സിന് (ഇുംഗ്ലീഷ് മോപ്തും)   

• GOV.UK: ക ോവിഡ്-19നോയി എും.എച്.ആര്.എ. അുംരീ രിച്ച ഓക്സകഫോര്ഡ്/ആസ്പ്െകസകന  

വോക്സിന് (ഇുംഗ്ലീഷ് മോപ്തും)  

• GOV.UK: ക ോവിഡ്-19നോയി എും.എച്.ആര്.എ. അുംരീ രിച്ച കമോകേര്ണോ വോക്സിന് (ഇുംഗ്ലീഷ് 

മോപ്തും) 

 

റ ൊൈിഡ്-19 ൈൊക്സിന് എപ്േറത്തൊളം ഫലപ്പദൊമൊണ്? 

ഏത് ക ോകറോണോവവറസ് വോക്സിനു ളുകെയുും ആദയ കേോസ് നിങ്ങള്ക് 
ക ോകറോണോവവറസില് നിന്ന് നലല സുംരക്ഷണും നല് ുന്നതോണ്. എന്നോല് 
ദീര്ഘ ോലും നീണ്ടുനില്കുന്ന സുംരക്ഷണും നിങ്ങള്ക് ലഭ്ികുന്നതിന് 
നിങ്ങള് വോക്സികന്റ രണ്ടു കേോസു ളുും എെുകകണ്ടത് ആവശ്യമോണ്. നിങ്ങള് 
വോക്സിന് എെുത്തോലുും നിങ്ങള്ക് ക ോകറോണോവവറസ് ബോധികു കയോ, 
നിങ്ങള് അത് രെര്ത്തു കയോ കെയ്യുന്നതിനുള്ള ഒരു 
സോദ്ധ്യതയുണ്ടോകയകോവുന്നതോണ്. ഇതിനര്ഥും ഇകോരയങ്ങള് 
പ്രധോനകപ്പട്ടതോണ് എന്നോണ്: 

• സോമൂഹയ അ ലും രോലികല് മോര്ഗനിര്കദശ്ങ്ങള് രോലികുന്നത് തുെരു  

• മറ്റോളു ളില് നിന്ന് അ ന്നു നില്കുന്നത് പ്രയോസമോയിരികുന്ന 
സ്ഥലങ്ങളില് നിങ്ങളുകെ മൂകുും വോയുും മൂെുന്നതോയ എകന്തങ്കിലുും, 
നിങ്ങള്കോവുകമങ്കില്, ധരികു  

 

റ ൊൈിഡ്-19 ൈൊക്സിന് പൊര്ക്ശ്വഫലങ്ങള് 

ക ോവിഡ്-19 വോക്സികന്റ മിക രോര്ശ്വഫലങ്ങളുും െുവകെ രറയുന്നവ കരോകല 
ലഘുവുും 2-3 ദിവസങ്ങളില്  ൂെുതല് നീണ്ടുനില്കോത്തവയുമോണ്: 

• സൂെി ഉള്ളികലക്  യറിയ സ്ഥലത്ത് കവദന 
• ക്ഷീണും കതോന്നു  
• തലകവദന 
•  ഴപ്പ് കതോന്നു  
• ഓകോനും അകലലങ്കില് ഛര്ദ്ദി 
• ശ്രീകരോഷ്മോവ്  ൂെു  അകലലങ്കില് രനി 

https://www.gov.uk/government/publications/regulatory-approval-of-pfizer-biontech-vaccine-for-covid-19
https://www.gov.uk/government/publications/regulatory-approval-of-pfizer-biontech-vaccine-for-covid-19
https://www.gov.uk/government/publications/regulatory-approval-of-pfizer-biontech-vaccine-for-covid-19
https://www.gov.uk/government/publications/regulatory-approval-of-covid-19-vaccine-astrazeneca
https://www.gov.uk/government/publications/regulatory-approval-of-covid-19-vaccine-astrazeneca
https://www.gov.uk/government/publications/regulatory-approval-of-covid-19-vaccine-astrazeneca
https://www.gov.uk/government/publications/regulatory-approval-of-covid-19-vaccine-moderna
https://www.gov.uk/government/publications/regulatory-approval-of-covid-19-vaccine-moderna
https://www.gov.uk/government/publications/regulatory-approval-of-covid-19-vaccine-moderna
https://www.nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/social-distancing/what-you-need-to-do/
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നിങ്ങള്ക് ആവശ്യമോകണങ്കില് രോരകസറ്റകമോള് കരോകലയുള്ള 
കവദനസുംഹോരി ള് നിങ്ങള്കകെുകോവുന്നതോണ്.  

48 മണികൂറില്  ൂെുതല് നീണ്ടുനില്കുന്ന ഉയര്ന്ന തോരനില 
നിങ്ങള്കുണ്ടോവു യോകണങ്കില് നിങ്ങള്ക് ക ോകറോണോ വവറസ് 
അകലലങ്കില് മകറ്റോരു അണുബോധയുണ്ടോകയകോും. െുമ, രന്ധകമോ സവോകദോ 
നരകപ്പെു  എന്നിവ വോക്സികന്റ രോര്ശ്വഫലമലല, ആയതിനോല് നിങ്ങള്ക് ഈ 
കരോരലക്ഷണങ്ങള് ഉണ്ടോവു യോകണങ്കില് നിങ്ങള് ഓണ്വലനില് കരോയി 
ക ോകറോണോവവറസിനുള്ള ഒരു രരികശ്ോധന പ് മീ രികകണ്ടതോണ്.  

നിങ്ങളുകെ കരോരലക്ഷണങ്ങള് വഷളോവു യോകണങ്കില്, 48 മണികൂറില് 
 ൂെുതല് നീണ്ടുനില്കു യോകണങ്കില്, അകലലങ്കില് നിങ്ങള്ക് 
ആശ്ങ്കയുകണ്ടങ്കില്, രോവികല 8 മണികുും വവ ുകന്നരും 6.30നുും ഇെയില് 
നിങ്ങളുകെ ജി.രി.കയ അകലലങ്കില് മറ്റു സമയങ്ങളില് 111 എന്ന നമ്പറികലക് 
(ഇത് വിളികുന്നതിനുള്ള ഒരു സൗജനയ നമ്പറോണ്) വിളികു . എലലോ 
കെോദയങ്ങള്കുും  “yes”എന്ന് ആവര്ത്തിച്ച് ഉത്തരും നല് ി നിങ്ങള്ക് 
നിങ്ങളുകെ ഭ്ോഷയില് ഒരു ദവിഭ്ോഷികയ കനെോവുന്നതോണ്. 

അലര്ക്ജ്ിക് പ്പേിപ്പൈര്ക്ത്തേങ്ങള് 

നിങ്ങള്ക് എകപ്പോകഴങ്കിലുും രുരുതരമോയ ഒരു അലര്ജിക് പ്രതിപ്രവര്ത്തനും 
ഉണ്ടോയിട്ടുകണ്ടങ്കില് നിങ്ങള് വോക്സിന് എെുകുന്നതിന് മുമ്പോയി 
ആകരോരയരരിെരണ സ്റ്റോഫികനോെു രറയു . െുവകെ രറയുന്നവകയോട് 
നിങ്ങള്ക് എകപ്പോകഴങ്കിലുും രുരുതരമോയ ഒരു അലര്ജിക് പ്രതിപ്രവര്ത്തനും 
(അനോഫിലോക്സിസ് ഉള്കപ്പകെയുള്ളത്) ഉണ്ടോയിട്ടുകണ്ടങ്കില് നിങ്ങള് ക ോവിഡ്-
19 വോക്സിന് എെുകോന് രോെിലല. 

• ഇകത വോക്സികന്റ ഒരു മുന് കേോഡ് 
• വോക്സിനികല ഏകതങ്കിലുും കെരുവ 

രുരുതരമോയ അലര്ജിക് പ്രതിപ്രവര്ത്തനങ്ങള് അരൂര്വമോണ്. നിങ്ങള്ക് 
വോക്സികനോട് ഒരു പ്രതിപ്രവര്ത്തനും ഉകണ്ടങ്കില്, സോധോരണരതിയില് അത് 
മിനിട്ടു ള്കുള്ളില് സുംഭ്വികുും. വോക്സികനഷന് ക പ്രങ്ങളികല സ്റ്റോഫുും 
കവോളന്റീയര്മോരുും അലര്ജിക് പ്രതിപ്രവര്ത്തനങ്ങള് വ  ോരയും 
കെയ്യുന്നതിനുും ഉെനെി തകന്ന അവ െി ിത്സികുന്നതിനുും രരിശ്ീലനും 
ലഭ്ിച്ചവരോണ്. 

ക ോകറോണോവവറസ് കയകലലോ  ോര്ഡ് കസഫ്ട് സ് ീും ഉരകയോരിച്ച് നിങ്ങള്ക് സുംശ്യ രമോയ ഏത് 

രോര്ശ്വ ഫലവുും റികപ്പോര്ട്ട് കെയ്യോനോവുും. 

 

റ ൊൈിഡ്-19 ൈൊക്സിന് റെെുൈ ള് 

അുംരീ രികകപ്പട്ട ക ോവിഡ്-19 വോക്സിനു ളില് ഏകതങ്കിലുും മൃര 
ഉല്രന്നങ്ങകളോ മുട്ടകയോ അെങ്ങിയിട്ടിലല.  

പ്ബിട്ടീഷ് ഇസ്ലോമിക് കമേികല്  ൗണ്സില് വോക്സിന് 
എെുകോവുന്നതോകണന്ന്  ശ്ുരോര്ശ് കെയ്തിട്ടുണ്ട്.  COVID-19 വോക്സിന് 

https://www.gov.uk/get-coronavirus-test
https://coronavirus-yellowcard.mhra.gov.uk/
https://coronavirus-yellowcard.mhra.gov.uk/
link:%20https://britishima.org/operation-vaccination/hub/statements/#VAX
link:%20https://britishima.org/operation-vaccination/hub/statements/#VAX
link:%20https://britishima.org/operation-vaccination/hub/statements/#VAX
https://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/documents/rc_con_cfaith_doc_20201221_nota-vaccini-anticovid_en.html
https://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/documents/rc_con_cfaith_doc_20201221_nota-vaccini-anticovid_en.html
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ഉരകയോരികുന്നത് ധോര്മ്മി മോയി അുംരീ രികോവുന്നതോകണന്ന്  
 കത്തോലിക സഭ് രറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്.  

 

 ൂടുേല്സ ൈിൈെങ്ങള്  

കേോക്കെഴ്സസ് ഓഫ് ദ കവള്ഡ് (Doctors of the World):  ലിനിക്  ൂെോകത രരിഭ്ോഷകപ്പെുത്തിയ 

ക ോവിഡ്-19 വിവരങ്ങള്    

പ്ബിട്ടീഷ് കറഡ് കപ് ോസ്്: ക ോവിഡ്-19 വോക്സിനു ള്: നിങ്ങള് അറികയണ്ടകതലലോും    

എന്.എച്.എസ്. ഇുംഗ്ലണ്ട്: ക ോകറോണോവവറസ് (ക ോവിഡ്-19) വോക്സിന്  

എന്.എച്.എസ്. ഇന്കഫോും: ക ോകറോണോവവറസ് (ക ോവിഡ്-19) വോക്സിന്   

രബ്ലിക് കഹല്ത്ത് കവയില്സ്: ക ോവിഡ്-19 വോക്സിന് ഇന്ഫര്കമഷന് 

https://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/documents/rc_con_cfaith_doc_20201221_nota-vaccini-anticovid_en.html
https://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/documents/rc_con_cfaith_doc_20201221_nota-vaccini-anticovid_en.html
https://www.doctorsoftheworld.org.uk/patient-clinic/
https://www.doctorsoftheworld.org.uk/coronavirus-information/
https://www.doctorsoftheworld.org.uk/coronavirus-information/
https://www.doctorsoftheworld.org.uk/coronavirus-information/
https://www.doctorsoftheworld.org.uk/coronavirus-information/
https://www.redcross.org.uk/get-help/coronavirus/coronavirus-vaccine
https://www.redcross.org.uk/get-help/coronavirus/coronavirus-vaccine
https://www.nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/coronavirus-vaccination/coronavirus-vaccine/
https://www.nhsinform.scot/healthy-living/immunisation/vaccines/coronavirus-covid-19-vaccine
https://www.nhsinform.scot/healthy-living/immunisation/vaccines/coronavirus-covid-19-vaccine
https://www.nhsinform.scot/covid-19-vaccine/invitations-and-appointments/rearrange-or-opt-out-of-your-coronavirus-vaccination-appointment
https://phw.nhs.wales/topics/immunisation-and-vaccines/covid-19-vaccination-information/

