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Ваксината против COVID-19 е налична и Вие имате 

право да бъдете защитени от инфекциозни болести 
 

Ваксината против COVID-19 е безплатна за всеки в Обединеното кралство. Това включва 
всички мигранти. 

 
Милиони хора са получили ваксина против COVID-19 в Обединеното кралство. Безопасна е 

и не съдържа животински или вредни съставки. Това е най-добрият начин да се 

предотврати смърт или сериозно заболяване от COVID-19. 

Не е необходимо да имате личен лекар или NHS номер, за да получите ваксината против 
COVID-19. 

Ако нямате NHS номер, можете да се свържете с Вашата местна клиника, за да уредите 

ваксинирането или да посетите центровете с прием без предварително запазен час или 

временните центрове. 

Ако имате NHS номер, Ви препоръчваме да си направите ваксината, когато Ви изпратят 

покана. 

За да Ви помогнем да решите кое е най-доброто за Вас и хората, с които живеете, ще Ви 

дадем информация за ваксината против COVID-19 и можете да попитате медицинските 

работници за нея. 

 

Никога няма да Ви карат насила да си направите ваксина против COVID-19 и тя не влияе на 
Вашия статут на бежанец или търсещ убежище. 
 

Не са необходими никакви имиграционни проверки, за да бъдете тествани, 

лекувани или ваксинирани против COVID-19. 

За да имате най-добрата защита против COVID-19, обикновено трябва да получите 

две дози на ваксината против COVID-19. 

След като се ваксинирате, ще Ви бъде дадено картонче с информация за Вашата 

ваксина, ако можете, носете това картонче с Вас, когато отидете за втората доза. Ако не 

Ви дадат това картонче, помолете да Ви го дадат. 

Можете да прочетете повече относно ваксината против COVID-19 на английски и на други езици: 

 

 

 



• COVID-19 guide for older adults 

• NHS England COVID-19 vaccination communication materials 

• COVID-19 vaccination for women of childbearing age, pregnant, planning a pregnancy or 
breastfeeding 

• COVID-19 easy read resources 

• Doctors of the World UK COVID-19 vaccination information 

 
Може ли да се регистрирам при личен лекар? 
 
Всеки в Обединеното кралство може да се регистрира при личен лекар. Вашият личен 

лекар може да Ви помогне да получите достъп до здравни услуги. 

Може да Ви поискат доказателство за адрес или лични документи. 

 
Ако нямате доказателство за адрес или лични документи, кажете, че нямате. 
Въпреки това, можете да се регистрирате при личен лекар. 

Ако имате доказателство за адрес или лични документи, се опитайте да ги предоставите. 

Информацията, която Вашият лекар съхранява за Вас и Вашето здраве, е поверителна. 

Можете да покажете това писмо в клиниката, където сте регистрирани, ако е 

необходимо. 

За повече информация относно това как да намерите или да се регистрирате при личен 

лекар, говорете с Вашия служител по жилищно настаняване или позвънете на 0300 311 

2233. Можете да получите повече информация на:  NHS website и GP access cards. 

С уважение, 
 

 

 
Dr Nikki Kanani 

Deputy SRO, COVID-19 Vaccination 

Deployment Programme 

Medical Director of Primary Care 

NHS England and NHS Improvement 

 

 
This letter is translated into Bulgarian. 
This letter is also available in English and translated into Arabic, Bengali, Brazilian Portuguese, Chinese, 
Czech, Estonian, Farsi, Greek, Gujarati, Hindi, Latvian, Lithuanian, Punjabi, Polish, Romanian, Romani, 
Russian, Spanish, Somali, Turkish, Twi, Ukrainian and Urdu. 

https://www.gov.uk/government/publications/covid-19-vaccination-guide-for-older-adults
https://www.england.nhs.uk/london/our-work/covid-19-vaccine-communication-materials
https://www.gov.uk/government/publications/covid-19-vaccination-women-of-childbearing-age-currently-pregnant-planning-a-pregnancy-or-breastfeeding
https://www.gov.uk/government/publications/covid-19-vaccination-women-of-childbearing-age-currently-pregnant-planning-a-pregnancy-or-breastfeeding
https://www.gov.uk/government/publications/covid-19-vaccination-easy-read-resources
https://www.doctorsoftheworld.org.uk/coronavirus-vaccine-information/
http://www.nhs.uk/register
http://www.nhs.uk/register
https://www.doctorsoftheworld.org.uk/gp-access-cards/

