CUM SĂ TE ÎNREGISTREZI
LA UN MEDIC DE FAMILIE ȘI
SĂ PROGRAMEZI UN VACCIN

ÎN 12 PAȘI SIMPLI

ROMÂNĂ / ROMANIAN

CUM TE POȚI VACCINA ÎMPOTRIVA
VIRUSULUI COVID-19?

1.

2.

3.

Dacă ai număr de înregistrare
în NHS și ești înregistrat
la un medic de familie te
poți programa deja pentru
vaccinare.

Nu îți amintești numărul
de înregistrare în NHS?
Acesta se regăsește în rețete,
în adrese de la NHS sau în
aplicația NHS.

De asemenea, îl poți căuta
introducându-ți numele,
data nașterii și codul poștal
pe website-ul NHS.
nhs.uk/nhs-services/online-services/
find-nhs-number/

CUM SE FACE PROGRAMAREA PENTRU VACCINARE?

1.

2.

3.

Accesând site-ul web al NHS,
sunând la linia de asistență
telefonică la numărul 119 sau
luând legătura cu cabinetul
tău de medicină de familie.

Reține că doar după 2 doze
de vaccin obții un grad maxim
de protecție, așa că fă-ți
programarea în același timp
pentru ambele vaccinări.

Ce se întâmplă dacă
rezultatele testului
COVID-19 sunt pozitive?
În acest caz, te rog să aștepți
4 săptămâni de la data la care
ți-ai făcut testul înainte de a-ți
face o programare.

nhs.uk/conditions/coronaviruscovid-19/coronavirus-vaccination/
book-coronavirus-vaccination/

NU AI ÎNCĂ UN NUMĂR DE ÎNREGISTRARE ÎN NHS?
Patient
Register

1.

2.

3.

Poți obține un număr de
înregistrare în NHS cu ajutorul
medicului de familie – cunoscut
și ca medic generalist.
Cum găsesc cel mai
apropiat medic generalist?
Folosind instrumentul de
căutare de pe site-ul web
al NHS.

Când găsești un cabinet
de medicină de familie,
înregistrează-te gratuit fie
sunând la cabinetul local
de medicină de familie,
fie accesând site-ul web
al acestuia.

Nu este nevoie de dovada
domiciliului sau a statutului
de imigrare, de un document
de identificare sau de un
număr de înregistrare în NHS.
Informațiile tale nu vor fi
transmise poliției sau ofițerilor
de imigrare.

nhs.uk/nhs-services/gps/how-toregister-with-a-gp-surgery/

nhs.uk/service-search/find-a-GP

4.

5.

6.

Încă ai nevoie de ajutor
pentru a te înregistra
la un medic generalist?
Pur și simplu tipărește sau
descarcă pe dispozitivul tău
aceste carduri de acces la un
medic generalist de pe site-ul
web Doctors of the World
pentru a-ți demonstra dreptul
la înregistrare.

Cererea ta de înregistrare
a fost respinsă?
Amintește-ți întotdeauna că
toți pacienții din Anglia pot
suna la organizația Doctors
of the World sau la NHS din
Anglia pentru a cere ajutor.

Odată ce te-ai înregistrat
la un medic generalist și ai
primit prin poștă numărul
de înregistrare în NHS,
îți poți face programarea.

doctorsoftheworld.org.uk/gpaccess-cards/
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