ምስ GP ብኸመይ ክትምዝገብ ትኽእል፣ናይ ክታበት
ቖጸሮኸ ብኸመይ ትሕዝ?
12 ቀሊል ዝኾነ መሳልል/ደረጃታት ብምኽታል

ትግርኛ / TIGRINYA

ክታበት ኮቪድ-19 ብኸመይ ክወስድ ይኽእል?

1.

2.

3.

እንተደኣናይ NHS
ቁጽሪሃልይኩም፣እሞ’ኸኣምስ GP
እንተተመዝጊብካ ክታበት እትወስደሉ
ናይ ቆጸራ ዕለት መሓዝ ይከኣል።

ናይ NHS ቁጽርኻ ክትዝክሮ
ኣይከኣልካን? ኣብ ናይ መድሃኒት
መኣዘኢ፣ኣብ ካብ NHS ዝለኣኽ
ደብዳበታት ወይ ኣብ ናይ NHS
ኣፕሊኬቻሽን ክርከብ ይከኣል።

ስምካ፣ዕለተልደትካን ናይ እትነብረሉ
ኣድራሻ ፖስትኮድን ኣብ ናይ NHS
መርበብ ሓበሬታ ብምእታው እውን
ክርከብ ይከኣል።
nhs.uk/nhs-services/onlineservices/find-nhs-number/

ብኸመይ ናይ ክታበት ቆጸሮ ምሓዝ ይከኣል?

1.

2.

3.

ብመንገዲ ናይ NHS መርበብ
ሓበሬታ፣ናብ 119 ናይ ሓገዝ መስመር
ብምድዋል ወይ’ውን ናብ GPኻ
ብምድዋል።

ብኽብረትኩም ክትዝክርዎ ዝግባእ
ድሕሪ 2 ዓቀን ክታብት ምውሳድ
ጥራይ፣ እዩ እቲ ዝለዓለ ውሕስነት
ክርከብ ዝከኣል።

እተደኣ ናይ ኮቪድ-19
መርመራ ጌርኩም ውጺኢቱ
ኣወንታዊ (ፖዝቲቭ) ኮይኑ ኸ?
ከም’ዚእንተኾይኑ፣ቅድሚ ናይክታበት
ቆጸሮምሓዝኩም፣ ካብታ መርመራ
ዝገበርኩሙሉ ዕለት ዝጅምር ን 4
ሰሙን ክትጽበዩ ይግባእ ።

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

ክሳብ ሕጂ ናይ NHS ቁጽሪ ዘይብልካ እንተኾይኑ ኸ?
Patient
Register

1.

2.

3.

ብሓገዝ ናይ ስድራቤት ዶክተር
GP - ተባሂሉ ዝፍለጥ ናይ NHS
ቁጽሪንኽህልወካ ክግበር ይከኣል እዩ።
ብኸመይ ኣብ ቀረባኻ GP ክትረክብ
ትኽእል? ኣብ ናይ NHS መርበብ
ሓበሬታ፣ኣብቲ ድለይ ዝብል ቦታ
ብምጽሓፍ ሓበሬታ ምርካብ ይከኣል።

ድሕሪ ኣብ ኣብ ከባቢካ ዝርከብ GP
ምርካብካ፣ ብዘይክፍሊት ብምድዋል
ወይ’ውን እቲ ናቶም መርበብ ሓበሬታ
ብምጥቓም ክትምዝገብ ይከኣል።

ንምምዝጋብ ዝኾነ ንኣድራሻኻ ወይ
እንታይ መንበሪ ፍቓድ ከምዘለካ
ዘረጋግጽ፣ መንነት፣ ወይ’ው ንናይ
NHS ቁጽሪ ኣየድልየካን እዩ። ናትካ
ሓበሬታ ብዝምልከት ናብ ፖሊስ
ኮነ ወይ ናብ ናይ ኢሚግሬሽን
ሰራሕተኛታት ኣይመሓላለፍን እዩ።

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

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

4.

5.

6.

ክሳብ ሕጂ ኣብ GP ንኽትምዝገብ
ሓገዝ የድልየካድዩ? ኣብ GP ኬድካ
ሕክምናዊ ኣገልግሎት ክትረክብ
ዘኽእል ካርድ ፕሪንት ብምግባር
ወይ’ውን ኣብ ሞባይል ካብ ምጽዓን
ክትጥቐም ይከኣል ካብ መርበብ
ሓበሬታ ሓኻይም ናይ ዓለም (ዶክተርስ
ኦፍ ዘዎርልድ) እዚ ከኣ ንኽትምዝገብ
መሰል ከምዘለካ የረድእ።

ንኽትምዝገ ብዘቕረብካዮ ሕቶ እንተ
ደኣ ተነጺግካ? ኣብ ኢንግላንድ ኩሉ
ተጠቃሚ ናብ ሓካይም ናይ ዓለም
(ዶክተርስ ኦፍ ዘዎርልድ) ክድውል
ከም ዝኽእል ዘክር፣ ወይ’ውን ናብ
NHS England ናይ ሓገዝ መስመር
ብምድዋል ይከኣል።

ሓንሳብ ኣብ GP ምስ ተመዝገብካ
እሞ ከኣ ናይ NHS ቁጽሪ ዘለዎ
ደብዳቤ ምስ በጸሓካ፣ቆጸሮ ምሓዝ
ይከኣል።

doctorsoftheworld.org.uk/gpaccess-cards/
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