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કોવિડ-19 રસી ઉપલબ્ધ છે અને ચેપી રોગોથી તમાર ું રક્ષણ કરિામાું આિે તે 
તમારો અવધકાર છે. 
ય.ુકે.મ ાં કોવિડ-19 રસી દરેક જણ માટે મફત છે. આમાું સ્થળાુંતર કરીને આિેલા તમામ લોકો એટલે કે માઈગ્રન્ટ્સનો સમાિેશ 
થઈ જાય છે. 
 
ય.ુકે.મ ાં લ ખો લોકોને તેમની કોવિડ-19 રસી મળી ચકૂી છે. તે સલ મત છે અને તેમ ાં કોઈ પ્ર ણીજન્ય કે નકુ્સ નક રક પદ ર્થો 
ન ાંખેલ  નર્થી. કોવિડ-19ર્થી મતૃ્ય ુકે ગાંભીર બીમ રી ર્થત ાં રોકિ નો તે સિોત્તમ રસ્તો છે. 

કોવિડ-19 રસી મેળિિા માટે તમે જી.પી. પાસે નોંધાયેલા હોિા કે NHS નુંબર હોિો જરૂરી નથી. 

જો તમારી પાસે NHS નુંબર ન હોય તો તમે તમ ર  સ્ર્થ વનક જી.પી.ની સર્જરીનો સાંપકક કરીને રસી લેિ નુાં ગોઠિી શકો 
છો અર્થિ  કોવિડ-19 રસીકરણ કરત  િૉક-ઈન સેન્ટર કે પૉપ-અપ સેન્ટરમ ાં જઈ શકો છો. 

જો તમારી પાસે NHS નુંબર હોય, તો તમને જ્ય રે તમ રી રસી મ ટે બોલ િિ મ ાં આિે ત્ય રે, તમે તેમ ાં હ જરી આપો 
તેવુાં અમે પ્રોત્સ હન આપીએ છીએ. 
 
તમ ર  મ ટે અને તમ રી સ રે્થ રહતેી કોઈ પણ વ્યક્ક્ત મ ટે શુાં સિોત્તમ છે તે નક્કી કરિ મ ાં તમ રી મદદ મ ટે, અમે 
તમને કોવિડ-19 રસી વિશે મ હહતી આપીશુાં અને તમે આરોગ્ય કમકચ રીને તે વિશે પછૂી શકો છો. 

તમને કોવિડ-19 રસી લેિ ની ક્યારેય જબરજસ્તી કરિામાું નહહ આિે અને તેન  લીધે તમ ર  અસ યલમ કે રેફ્યજુી સ્ટેટસ પર કોઈ 
અસર પડતી નથી. 
 
કોવિડ-19 મ ટેનો ટેસ્ટ કર િિ , સ રિ ર મેળિિ  કે રસી લેિ  મ ટે ઈવમગે્રશનની કોઈ તપાસ કરિામાું 
આિતી નથી. 

કોવિડ-19 સ મે સિોત્તમ રક્ષણ મેળિિ  મ ટે સ મ ન્ય રીતે તમ રે કોવિડ-19 રસીન  બે ડોઝ લેિાના રહશેે. 
 
તમને એકિાર રસી મળી જાય તે પછી તમને તમ રી રસી વિશે મ હહતી આપતુાં એક ક ડક આપિ મ ાં આિશે, તમ રી 
બીજી રસી મ ટે જાિ ત્ય રે બને તો આ ક ડક સ રે્થ લઈને જશો. જો તમને આ ક ડક આપિ મ ાં ન આવ્યુાં હોય, તો કૃપ  
કરીને મ ાંગી લો. 

તમે કોવિડ-19 રસી વિશે અંગ્રેજીમ ાં અને બીજી ભ ષ ઓમ ાં અહીંર્થી િ ાંચી શકો છોોઃ 
• 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-easy-read-resources
https://www.doctorsoftheworld.org.uk/coronavirus-vaccine-information/


 
હ ું જી.પી. પાસે નામ નોંધાિી શક ું? 
 
ય.ુકે.મ ાં કોઈ પણ વ્યક્તત જી.પી. પ સે ન મ નોંધ િી શકે છે. તમ ર  જી.પી. તમને આરોગ્ય સાંભ ળની સેિ ઓ 
મેળિિ મ ાં મદદ કરી શકે છે. 

તમ રી પ સે તમ ર  સરન મ નો અર્થિ  ઓળખનો પરુ િો મ ગિ મ ાં આિી શકે. 
 
જો તમારી પાસે તમારા સરનામાનો કે ઓળખનો પ રાિો ન હોય, તો તેમને કહો કે તમ રી પ સે નર્થી. તમે હજુ પણ 
જી.પી. પ સે ન મ નોંધ િી શકો છો. 

જો તમારી પાસે સરનામાનો અને ઓળખનો પ રાિો હોય તો બની શકે તો તે તેમને આપો. 

તમ ર  ડોક્ટર પ સે તમ ર  વિશે અને તમ ર  આરોગ્ય વિશે જે મ હહતી છે તે ખાનગી રહ ેછે.  
 
જો ઉપયોગી લ ગ,ે તો તમે જી.પી. પ સે ન મ નોંધ િિ  જાિ ત્ય રે તેમને આ પત્ર બત િી શકો છો. 

જી.પી. શોધિ  કે ન મ નોંધ િિ  મ ટે િધ રે મદદ મ ટે, તમ ર  હ ઉવસિંગ િકકર સ રે્થ િ ત કરો અર્થિ  0300 311 
2233 પર ફ્ોન કરો. તમને િધ ુમ હહતી અહીંર્થી મળી શકશે NHS website અને GP access cards. 

આપની સહ્રદયી 
 

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

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

