ЯК ЗАРЕЄСТРУВАТИСЯ У ЛІКАРЯ
ЗАГАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ (GP) І
ЗАПИСАТИСЯ НА ВАКЦИНАЦІЮ
ЗА ДОПОМОГОЮ 12 ПРОСТИХ КРОКІВ

УКРАЇНСЬКА / UKRAINIAN

ЯК ВИ МОЖЕТЕ ПРОЙТИ ВАКЦИНАЦІЮ ПРОТИ
COVID-19?

1.

2.

3.

Якщо ви маєте номер
NHS (Національної служби
охорони здоров’я Великої
Британії) і зареєстровані
у GP, то вже можете
забронювати собі дату
вакцинації.

Не пам’ятаєте свій
номер NHS?
Ваш номер можна
знайти на виписаних вам
рецептах, листах від NHS
або у застосунку NHS.

Ви також можете дізнатися
цей номер за своїм іменем,
датою народження та
поштовим індексом на
вебсайті NHS.
nhs.uk/nhs-services/onlineservices/find-nhs-number/

ЯК ЗАПИСАТИСЯ НА ВАКЦИНАЦІЮ?

1.

2.

3.

Відвідавши вебсайт NHS,
зателефонувавши на лінію
допомоги за номером 119 або
звернувшись до свого GP.

Запам’ятайте, що досягти
максимального захисту
можна тільки після
отримання 2 доз вакцини,
тому записуйтеся одразу на
два візити для вакцинації.

Що робити, якщо ви
отримали позитивний
результат тесту на
COVID-19?
У цьому разі почекайте 4
тижні з моменту виконання
тесту, перш ніж записуватися
на вакцинацію.

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

У ВАС НЕМАЄ НОМЕРА NHS?
Patient
Register

1.

2.

3.

Ви можете отримати номер
NHS за допомогою свого
сімейного лікаря, або, як
його ще називають, лікаря
загальної практики –
сімейної медицини (General
Practitioner, GP).
Як знайти найближчого
GP? Використовуйте засоби
пошуку на вебсайті NHS.

Знайшовши клініку
GP, безкоштовно
зареєструйтеся у лікаря
загальної практики,
зателефонувавши до клініки
або відвідавши її вебсайт.

Щоб зареєструватися, вам
не потрібно підтверджувати
адресу чи імміграційний
статус або надавати
документ, який посвідчує
особу, чи номер NHS. Ваші
дані не передаватимуть
поліції чи співробітникам
міграційної служби.

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

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

4.

5.
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Усе ще потрібна допомога
з реєстрацією у GP?
Просто роздрукуйте або
завантажте на свій
пристрій ці картки доступу
до GP (GP Access Card)
з вебсайту «Лікарі світу»
(Doctors of the World), щоб
продемонструвати своє
право на реєстрацію.

Ваш запит на реєстрацію
було відхилено?
Завжди пам’ятайте, що
кожен пацієнт в Англії може
зателефонувати «Лікарям
світу» або NHS Англії і
звернутися за допомогою.

Після реєстрації у GP
й отримання номера
NHS поштою ви можете
записатися на вакцинацію.

doctorsoftheworld.org.uk/gpaccess-cards/
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