CÁCH ĐĂNG KÝ VỚI MỘT GP
VÀ ĐẶT TRƯỚC VẮC-XIN
QUA 12 BƯỚC ĐƠN GIẢN

TIẾNG VIỆT / VIETNAMESE

BẠN CÓ THỂ CHỦNG NGỪA COVID-19 BẰNG
CÁCH NÀO?  

1.

2.

3.

Nếu bạn có mã số NHS, và đã
đăng ký với một GP bạn đã
có thể đặt trước ngày nhận
chủng ngừa của mình.

Bạn không nhớ mã số NHS
của mình? Bạn có thể tìm mã
này trên đơn thuốc của bạn,
trên thư từ NHS hoặc trong
ứng dụng NHS.

Bạn cũng có thể tra cứu
bằng cách nhập tên, ngày
sinh và mã bưu điện trên
trang web của NHS.
nhs.uk/nhs-services/online-services/
find-nhs-number/

LÀM THẾ NÀO ĐỂ ĐẶT HẸN CHỦNG NGỪA?

1.

2.

3.

Bằng cách truy cập trang
web NHS, bằng cách gọi đến
đường dây trợ giúp theo số
119 hoặc bằng cách liên hệ
với văn phòng GP của bạn.

Hãy nhớ rằng chỉ sau 2 liều
vắc-xin, bạn sẽ có được sự
bảo vệ tối đa, vì vậy hãy đặt
cả hai buổi hẹn cùng một lúc.

Điều gì xảy ra nếu bạn có
kết quả xét nghiệm dương
tính với COVID-19?
Trong trường hợp này, vui
lòng đợi 4 tuần kể từ ngày
bạn làm xét nghiệm trước
khi đặt lịch hẹn.

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

BẠN CHƯA CÓ MÃ SỐ NHS?
Patient
Register

1.

2.

3.

Bạn có thể xin mã số NHS
với sự trợ giúp từ bác sĩ của
gia đình bạn – còn được gọi
là Bác sĩ gia đình (GP).
Làm thế nào để tìm GP gần
nhất? Bạn có thể sử dụng
công cụ tìm kiếm trên trang
web của NHS.

Sau khi tìm thấy, hãy đăng ký
miễn phí với văn phòng của
GP bằng cách gọi cho văn
phòng GP tại địa phương
của bạn hoặc truy cập trang
web của họ.

Bạn không cần bất kỳ bằng
chứng nào về địa chỉ hoặc tư
cách nhập cư, ID hoặc mã số
NHS để đăng ký. Thông tin
của bạn sẽ không bị chuyển
cho cảnh sát hoặc cán bộ
phụ trách nhập cư.

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

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

4.

5.

6.

Bạn vẫn cần trợ giúp để
đăng ký với một GP?
Chỉ cần in hoặc tải xuống
thiết bị của bạn các thẻ
khẳng định quyền tiếp cận
dịch vụ GP này từ trang web
của Doctors of the World để
chứng minh quyền được
đăng ký của bạn.

Yêu cầu đăng ký của bạn
đã bị từ chối?
Luôn nhớ rằng tất cả bệnh
nhân ở Anh đều có thể gọi
cho Doctors of the World
hoặc NHS England để được
giúp đỡ.

Sau khi đã đăng ký với một
GP và nhận mã số NHS của
mình qua đường bưu điện,
bạn có thể đặt buổi hẹn
của bạn.

doctorsoftheworld.org.uk/gpaccess-cards/
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