 GPکے پاس اندراج اور ویکسین بک کیسے کروانی ےہ
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اردو

آپ کیسے  COVID-19ویکسین حاصل کرسکےت ہیں؟

1.

2.

3.

اگرآپ کے پاس  NHSنمبرےہ ،اور
 GPکے پاس اندراج شدہ ہیں آپ پہلے
�ہی اپنی ویکسین لگوانے کی تاریخ بک
کروا سکےت ہیں۔

آپ کو اپنا  NHSنمبریاد نہیں ےہ؟
یہ آپ کے نسخوں NHS ،کی
جانب سے خطوط پریا  NHSکی
ایپ سے مل سکتا ےہ۔

آپ  NHSکی ویب سائٹ پراپنا نام،
تاریخ پیدائش اور پوسٹ کوڈ درج کر
کے بھی یہ دیکھ سکےت ہیں۔
nhs.uk/nhs-services/onlineservices/find-nhs-number/

ویکسینیشن کیسے بک کروائیں؟

1.

2.

3.

  NHSکی ویب سائٹ پرجا کر،
119پرہیلپ الئن کو کال کر کے یا اپےن
  GPپریکٹس سے رابطہ کر کے۔

براہ کرم یاد رکھیں کہ ویکسین کی
صرف 2خوراکوں کے بعد آپ کو
زیادہ سے زیادہ تحفظ ملے گا۔ اس لئے
دونوں اپائنٹمنٹس ایک �ہی وقت میں
بک کروائیں۔

اگرآپ کا  COVID-19کا ٹیسٹ
مثبت آیا ےہ تو کیا ہو گا؟
اس صورت میں ،براہ کرم ٹیسٹ کی
تاریخ سے اپائنٹمنٹ بکنگ کروانے سے
پہلے  4ہفےت تک انتظارکریں۔

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

ابھی تک آپ کا  NHSنمبرنہیں ےہ؟
Patient
Register

1.

2.

3.

آپ اپےن فیملی ڈاکٹر– جوکہ جنرل
پریکٹیشنر( )GPبھی کہالتا ےہ کی مدد
سے  NHSنمبرحاصل کرسکےت ہیں ۔
قریب ترین  GPکو کیسے تالش کریں؟
 NHSکی ویب سائٹ پرتالش ٹول
استعمال کر کے۔

ایک بارمل جانے کے بعد،یا تو اپےن
مقامی  GPکو کال کر کے یا ان کی ویب
سائٹ پروزٹ کر کے  GPسرجری کے
پاس مفت اندراج کروائیں

آپ کو پےت یا امیگریشن کے اسٹیٹس
کے ک�سی ثبوت کی ضرورت نہیں ID ،یا
 NHSنمبرکا اندراج کرانے کے لئے آپ
کی معلومات پولیس یا امیگریشن
افسر کے پاس نہیں بھیجی جائے گی۔

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

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

4.

5.

کیا آپ کو اب بھی  GPکے پاس اندراج
کروانے کے لئے مدد کی ضرورت ےہ؟
اندراج کروانے کے لئے اپےن حق کا
مظاہرہ کر نے کے لئے ان  GPکے
رسائی کارڈ بس اپنی ڈیوائس پر
 Doctors of the Worldویب سائٹ
سے پرنٹ یا ڈاؤن لوڈ کریں۔  

ایک بارآپ کے   GPکے پاس رجسٹرڈ
آپ کی رجسٹریشن کی درخواست
ہو نے پراور ڈاک کے ذریعے اپنا NHS
مسترد کردی گئی تھی؟
ل
نمبرموصو ہو جانے پر ،آپ اپنی
ہمیشہ یاد رکھیں کہ برطانیہ کے
تمام مریض     Doctors of the Worldاپائنٹمنٹ بک کروا سکےت ہیں۔
یا مدد کے لئے  NHSبرطانیہ پر کال
کر سکےت ہیں۔

doctorsoftheworld.org.uk/gpaccess-cards/

DOTW
0808 1647 686
NHS ENGLAND
0300 311 2233

6.

