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Pieejama ir vakcinācija pret COVID-19, un jums ir tiesības uz 

aizsardzību no infekcijas slimībām 
 

COVID-19 vakcīna ir bez maksas visiem Apvienotajā Karalistē. Tas attiecas arī uz visiem 
migrantiem. 

 

Apvienotajā Karalistē pret COVID-19 ir vakcinējušies miljoniem cilvēku. Vakcīna ir droša 

un nesatur nekādas kaitīgas vai dzīvnieku izcelsmes sastāvdaļas. Tas ir vislabākais 

veids, kā novērst nāvi vai nopietnu saslimšanu COVID-19 rezultātā. 

Lai saņemtu COVID-19 vakcīnu, nav nepieciešams iecirkņa ārsts vai NHS numurs. 

Ja jums nav NHS numura, jūs varat sazināties ar vietējo iecirkņa ārstu praksi, lai 

noorganizētu vakcīnas saņemšanu, vai arī ierasties uz kādu vakcinācijas pret COVID-19 

centru, kurā nav nepieciešama iepriekšēja apmeklējuma pieteikšana vai kas kādā vietā 

īpaši atvērts uz laiku. 

Ja jums ir NHS numurs, mēs mudinām jūs ierasties vakcinēties pēc uzaicinājuma 

saņemšanas. 

Lai palīdzētu jums izlemt, kas ir vislabākais jums un visiem, kuri dzīvo kopā ar jums, mēs 

sniegsim jums informāciju par COVID-19 vakcīnu, un jūs varat par to uzdot jautājumus 

veselības aprūpes darbiniekiem. 

Jūs nekādā gadījumā netiksiet piespiests saņemt COVID-19 vakcīnu, un tas neietekmē 

patvēruma piešķiršanu vai bēgļa statusu. 
 

Nav nepieciešamas imigrācijas pārbaudes, lai veiktu COVID-19 testus, 

saņemtu ārstēšanu no COVID-19 vai vakcinētos pret COVID-19. 

Lai panāktu vislabāko aizsardzību pret COVID-19, parasti ir nepieciešamas divas 

devas COVID-19 vakcīnas. 

Pēc vakcinācijas jūs saņemsiet kartīti ar informāciju par vakcīnu; ja varat, paņemiet šo 

kartīti līdzi uz otro vakcinācijas reizi. Ja jums netiek iedota šī kartīte, palūdziet to. 

Jūs varat izlasīt vairāk par COVID-19 vakcīnu angliski un citās valodās: 

• 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 

 

 

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


• COVID-19 easy read resources 

• Doctors of the World UK COVID-19 vaccination information 
 
Vai es varu reģistrēties pie iecirkņa ārsta? 
 

Apvienotajā Karalistē ikviens var reģistrēties pie iecirkņa ārsta. Iecirkņa ārsts var 

palīdzēt jums piekļūt veselības aprūpes pakalpojumiem. 

Jums var tikt lūgts jūsu adreses vai identitātes apliecinājums. 
 
Ja jums nav nekāda savas adreses vai identitātes apliecinājuma, pasakiet, ka jums 
tā nav. Jūs tik un tā varēsiet reģistrēties pie iecirkņa ārsta. 

Ja jums ir adreses un identitātes apliecinājums, mēģiniet to nodrošināt. 

Jūsu ārstam sniegtā informācija par jums un jūsu veselību ir konfidenciāla. 

Ja jums tas šķiet noderīgi, jūs varat parādīt šo vēstuli iecirkņa ārstu praksē 

reģistrēšanās laikā. 

Lai saņemtu papildu palīdzību vai reģistrētos pie iecirkņa ārsta, runājiet ar savu par 

mājokli atbildīgo darbinieku vai zvaniet uz numuru 0300 311 2233. Jūs varat saņemt 

informāciju vietnēs NHS website un GP access cards. 

Ar cieņu 
 

 

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

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/

