
எவ்வாறு ப�வாது மருத்து்ரிடம் 
�திவு பெய்து மமலும் 
தடுப்பூெிக்வா் முன�திவ் பெய்து

ம்வா்ிட் -19 தடுப்பூெிவை நீங்ள் எவ்வாறு 
ப�றலவாம்?

12 எளிை ்ழிமுவற்ளில் 

உங்களிடம் NHS எண் 
இருந்தால், மேலும் ப�தாது 
ேருத்துவரிடமும் �்ிவு 
பெய்ிருந்தால் உங்கள் 
்டுப்பூெி ம்்ியை நீங்கள் 
முன�்ிவு பெயைலதாம்.

NHS வயலத்்ளத்ய்ப் 
�தாரயவைிடுவ்ன மூலம், 
119-இல் உ்வி எண்யணை 
அயைப்�்ன மூலம் 
அல்லது உங்கள் ப�தாது 
ேருத்துவயைத் ப்தாடரபு 
ப்கதாள்வ்ன மூலம்.
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NHS இயணைை்ளத்்ில் 
உங்கள் ப�ைர, 
�ிறந் ம்்ி ேற்றும் 
அஞெல் குறிைடீ்டு 
எண் ம�தானறவற்யற 
உள்ளிட்டும் அய்ப் 
�தார்க்கலதாம்.

உங்ளுககு ம்வா்ிட்-19 
மெவாதவை மநரமவறைவா் 
்நதவால் எனை ஆகும்?
இவவதாறதானதால், ெந்ிப்ய� 
முன�்ிவு பெயவ்ற்கு 
முன நீங்கள் மெதா்யன 
பெய் ம்்ிைிலிருநது 4 
வதாைங்கள் ்கதாத்்ிருங்கள்.

nhs.uk/nhs-services/online-services/
find-nhs-number/

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

உங்ள் NHS எண் 
உங்ளுககு நிவை்ில் 
இல்வலைவா?
உங்கள் ேருநது �ரிநதுயை 
ெீட்டு, NHS -இலிருநது 
வந் ்கடி்ங்கள் அல்லது 
NHS �ைன�தாட்டு 
பெைலிைிலும் அய்்க 
்கதாணைலதாம்.

இருமுயற ்டுப்பூெி 
அளவு்கள் பெலுத்்ிை 
�ிறகு ்தான உங்களு்ககு 
அ்ி்க�ட்ெ �தாது்கதாப்பு 
்கியட்ககும் என�ய் 
நியனவில் ப்கதாள்்க, 
எனமவ இருமுயற 
்டுப்பூெி்க்கதான ேருத்துவ 
ெந்ிப்பு்கயள ஒமை 
மநைத்்ில் முன�்ிவு 
பெயயுங்கள்.

தடுப்பூெிக்வா் முன�திவு பெய்து எப்�டி?

தமிழ் / TAMIL



உங்ளிடம்  NHS எண் இல்வலைவா? 

ப�தாது ேருத்துவர (ஜி.
�ி.) எனறும் அறிைப்�டும் 
- உங்கள் குடும்� 
ேருத்துவரின உ்வியுடன 
நீங்கள் ஒரு NHS 
எண்யணைப் ப�றலதாம்.
அரு்ிலுள்ள ப�வாது 
மருத்து்வை எவ்வாறு 
்ண்டு�ிடிப்�து?
NHS இயணைை்ளத்்ின 
ம்டல் ்கருவியைப் 
�ைன�டுத்துவ்ன மூலம்.

ப�வாது மருத்து்ரிடம் 
�திவு பெயை உங்ளுககு 
இனனும் உத்ி 
மதவ்ைவா? 
உல்க ேருத்துவர்களின 
வயலத்்ளத்்ிடேிருநது 
இந் ப�தாது ேருத்துவர 
அணு்கல் அட்யட்கயள 
உங்கள் �ைன�தாட்டு்க 
்கருவிைில் அசெிட்டு 
அல்லது �்ிவிற்க்கம் 
பெயது �்ிவு 
பெயவ்ற்்கதான உங்கள் 
உரியேயை நிரூ�ி்க்கவும்.

நீங்கள் ஒரு ப�தாது 
ேருத்துவரிடம் �்ிவு 
பெய்தும் மேலும் 
உங்கள் NHS எண்யணை 
்�தால் மூலம் ப�ற்றதும், 
உங்கள் ெந்ிப்ய� நீங்கள் 
முன�்ிவு பெயைலதாம்.

்கண்டு�ிடித்்தும், ப�தாது 
ேருத்துவரிடம் இலவெேதா்க 
�்ிவு பெயை உங்கள் 
உள்ளூர ப�தாது ேருத்துவர. 
�ிைதா்கடியை அயைத்து 
அல்லது அவர்களின 
வயலத்்ளத்ய்ப் 
�தாரயவைிடுவ்ன மூலம் 
பெயைலதாம்.

உங்ள் �திவு ம்வாரிகவ் 
நிைவா்ரிக்ப்�ட்டதவா?
இங்கிலதாந்ில் உள்ள 
அயனத்து மநதாைதாளி்களும் 
உல்க ேருத்துவர்கயள 
அல்லது NHS இங்கிலதாநய் 
உ்வி்க்கதா்க அயை்க்க 
முடியும் என�ய் 
எப்ம�தாதும் நியனவில் 
ப்கதாள்ளுங்கள். 

DOTW 
0808 1647 686
NHS ENGLAND 
0300 311 2233

Patient
 Register

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

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

doctorsoftheworld.org.uk/gp-
access-cards/

�்ிவு பெயை உங்களு்ககு 
மு்கவரி அல்லது குடிவைவு 
நியல, அயடைதாள 
அட்யட அல்லது NHS எண் 
ம�தானற எந் ஆ்தாைமும் 
ம்யவைில்யல. 
உங்களுயடை ்்கவல் 
்கதாவலர அல்லது 
குடிவைவு அ்ி்கதாரி்களு்ககு 
அனுப்�ப்�ட ேதாட்டதாது.
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