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در دسترس است و این حق شماست که در برابر بیماری های مسری   COVID-19واکسن 

 محافظت شوید 

 

 این شامل همه مهاجران می شود.  رایگان است. در بریتانیابرای همه افراد  COVID-19واکسن 
 

خود را در بریتانیا دریافت کرده اند. این کار بی خطر است  COVID-19میلیون ها نفر واکسیناسیون 

و واکسن هیچ گونه مواد حیوانی یا مضر را در بر ندارد. این بهترین راه برای جلوگیری از مرگ یا ابتال 

 است. 19-شدید به بیماری ناشی از کووید

 ندارید. NHSنیازی به داشتن پزشک عمومی یا شماره  19-برای دریافت واکسن کووید 

می توانید برای انجام هماهنگی برای دریافت واکسن با درمانگاه عمومی  ندارید،  NHSاگر شماره  

 یا مرکز موقت مراجعه کنید.  19-محل خود تماس گرفته یا به یک مرکز واکسیناسیون کووید

کنیم در قرار  وقتی از شما دعوت می شود که واکسن را دریافت کنید، توصیه می دارید،  NHSاگر شماره  

 تعین شده حضور پیدا کنید.

 

برای کمک به شما در گرفتن بهترین تصمیم برای خودتان و هر کسی که با شما زندگی می کند، اطالعاتی  

 به شما می دهیم و می توانید در مورد آن از کارکنان بهداشت سوال کنید.   19-در مورد واکسن کووید

 تاثیری بزنید و این مسئله  19-یدواکسن کووشد هرگز مجبور نخواهید شما 

 روی وضعیت پناهندگی یا پناهجویی شما ندارد.
 

 نیازی به بررسی مهاجرتی نیست.  19-برای آزمایش، معالجه یا واکسیناسیون کووید 

  19- باید دو دوز واکسن کووید به طور معمول 19-برای داشتن بهترین محافظت در برابر کووید

 دریافت کنید. 

 

به شما کارتی داده می شود که اطالعاتی در مورد واکسن شما در بر دارد، اگر  پس از واکسیناسیون 

می توانید، هنگام انجام واکسیناسیون دوم، این کارت را بگیرید. اگر این کارت به شما داده نشد، لطفاً آن را  

 درخواست کنید. 

 به زبان انگلیسی و سایر زبانها مطالب بیشتری بخوانید: 19-در مورد واکسن کووید می توانید

• 19 guide for older adults-COVID 

• 19 vaccination communication materials-NHS England COVID 

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

• 19 easy read resources-COVID 

• 19 vaccination information-Doctors of the World UK COVID 

 
 

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/


 آیا می توانم نزد پزشک عمومی ثبت نام کنم؟ 

 
پزشک عمومی می  در بریتانیا می تواند در صورت تمایل نزد پزشک عمومی ثبت نام کند.  هر فردی  

 تواند به شما در دسترسی به خدمات بهداشتی و درمانی کمک کند. 

 ممکن است از شما بخواهند مدارکی برای اثبات محل سکونت و هویت خود ارائه دهید. 

 
ه آنها بگویید که آن را ندارید.  اگر مدرکی در مورد محل سکونت یا مدارک هویتی خود ندارید، ب 

 د پزشک عمومی ثبت نام کنید. هنوز هم می توانید نز

 ، تالش کنید و در صورت امکان آنها را ارائه دهید. اگر مدارک محل سکونت و مدارک هویتی دارید

 محرمانه می مانند.  اطالعاتی که پزشک شما درباره شما و سالمت شما دارد

 

ا ایشان ثبت نام  اگر به نظر شما مفید است، می توانید این نامه را به پزشک عمومی در زمانی که ب

 می کنید، نشان دهید. 

برای راهنمایی بیشتر برای یافتن یا ثبت نام نزد یک پزشک عمومی، با مسئول مسکن خود صحبت کرده  

 NHSتماس بگیرید. شما می توانید اطالعات را اینجا به دست بیاورید  03003112233یا با شماره 

website  وGP access cards 

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