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COVID-19 vaktsineerimisvõimalus on olemas ja teil on õigus 

nakkushaiguste vastu kaitstud olla 
 

COVID-19 vaktsiin on tasuta igaühele Ühendkuningriigis. Siia hulka kuuluvad ka kõik sisserändajad. 

 
Ühendkuningriigis on miljonid inimesed COVID-19 vastu vaktsineeritud. See on ohutu ega 

sisalda loomseid või kahjulikke koostisosi. See on parim viis COVID-19 viirusesse haigestudes 

vältida rasket haiguse kulgu või isegi surma. 

Teil ei pea COVID-19 vaktsiini saamiseks olema perearsti ega NHS-i numbrit. 

Kui teil pole NHS-i numbrit, võite oma kohaliku perearstikeskusega ühendust võtta, et 

vaktsineerimise aeg kirja panna või minna eelregistreerimiseta COVID-19 keskusse või ajutisse 

vaktsineerimiskeskusesse. 

Kui teil on NHS-i number ja teid kutsutakse vaktsineerima, soovitame teil kohale minna. 

 

Et saaksite paremini otsustada, mis on parim teie ja teie pereliikmete jaoks, anname teile COVID-

19 vaktsiini kohta teavet ja te võite tervishoiutöötajatega sellest lähemalt rääkida. 

Teid ei sunnita kunagi COVID-19 vaktsiini vastu võtma ja see ei mõjuta teie varjupaigaõigust ja 
pagulasseisundit. 
 
COVID-19 viiruse testimiseks, ravimiseks ja vaktsineerimiseks ei ole vaja mingisuguste 

immigratsioonikontrollide läbimist. 

Parima COVID-19 vastase kaitse saavutamiseks on tavaliselt vaja kahte COVID-19 

vaktsiiniannust. 

 

Vaktsineerimise järgselt antakse teile infokaart oma vaktsiini kohta. Kui võimalik, võtke see teist 

vaktsiinisüsti saama minnes kaasa. Kui teile seda kaarti ei anta, palun küsige eraldi. 

COVID-19 vaktsiini kohta võib inglise keeles ja teistes keeltes lisateavet saada: 

• 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 
 

 
 
 
 

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/


Kas ma saan end perearsti nimekirja registreerida? 
 
Igaüks võib Ühendkuningriigis end perearsti nimekirja registreerida. Teie perearst aitab teil 

tervishoiuteenustele ligi pääseda. 

Teilt võidakse küsida elukohatõendit või isikut tõendavat dokumenti. 
 
Kui teil pole elukohatõendit ega isikut tõendavat dokumenti, andke neile sellest teada. Te 
võite ikkagi end perearsti nimekirja registreerida. 

Kui teil on elukohatõend ja isikut tõendav dokument, püüdke seda võimaluse korral esitada. 

Teie ja teie tervise kohta käiv teave on salastatud.  

 

Te võite seda kirja siin näidata perearstile registreerimisel, kui see teile kasulik tundub. 

Kui vajate abi perearsti leidmisel või nende nimekirja registreerimisel, pöörduge oma 

majutusega tegeleva töötaja poole või helistage 0300 311 2233. Lisateavet leiate veebilehtedelt 

NHS website ja GP access cards. 

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

http://www.nhs.uk/register
http://www.nhs.uk/register
https://www.doctorsoftheworld.org.uk/gp-access-cards/

